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FORMANDSORDET

Det glæder mig, at vi i år kan se tilbage på en velover-
stået høst, som, for langt de fleste, har været nem og 
med gode udbytter. Til trods for de stramme betingel-
ser, som vi fortsat har, er vores efterafgrøder kommet 
i jorden – det gælder også de, som skulle opfylde et 
større efterafgrødekrav.

Jeg sendte tilbage i juni et høringssvar til Miljømini- 
steriet for Vandområdeplan 3 (VP3), da vi pludselig 
blev overrasket over en massiv ændring i indsatsbe-
hovet på Djursland. Det meste af Djursland blev med 
et penselstrøg forvandlet til et indsatsområde baseret 
på fejlbelagte, og hvad der er endnu værre, ikke ek-
sisterende målinger. 

Jeg har opfordret Miljøministeriet til en genberegning 
af målbelastningen, blandt andet fordi der fra VP2 til 
VP3 er kommet en ændring i målbelastningen, som 
betyder, at vandområdet nu kan tåle 37% mindre 
kvælstof. Helt konkret går de berørte landmænd fra at 
udlede kvælstof lavere end målbelastningen til nu at 
skulle reducere kvælstof. Det skal de til trods for, at der 

ikke opnås en ændret økologisk tilstand i det smalle 
vandområde ud for Djurslands kyst ved at reducere 
kvælstofudledningen fra land. Det er fordi, nærings- 
stofferne fra land blander sig med Kattegatvandet, 
der flytter store mængder næringsstoffer. Her skal 
det desuden medregnes, at Danmark har opfyldt sine 
internationale forpligtigelser for kvælstofudledning til 
det åbne farvand Kattegat fastsat i HELCOM.

Grundlaget for VP3 er også baseret på målinger fra 
målestationer. Men der er ingen målestationer inden-
for kystvand 140, Djursland Øst. Alligevel går vandom-
rådet på Djursland til at være i mål i VP2 til pludselig at 
have et væsentligt indsatskrav i VP3.

Jeg venter fortsat på svar fra Miljøministeriet, og jeg 
håber på, at de laver en genberegning – denne gang på 
faktuelt rigtigt grundlag.

Høringssvaret kan ses på de følgende sider her i bla-
det.

DJURSLAND LANDBOFORENING
Formand 
Hans Gæmelke 
Mobil 4029 4111 
Mail: hans@lundballegaard.dk
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TIL MILJØMINISTERIET
Høringssvar for VP3 vedr. Hovedvandopland 1.6 Djursland med tilhørende 
kystvand 140, Djursland Øst

På vegne af medlemmer af Djursland Landboforening indsendes hermed høringssvar til Vandområdeplan 
2021-2027.

RESUME
I hovedvandopland Djursland er der fra VP2 til VP3 ændret målbelastning således, at man fra at udlede 
kvælstof lavere end målbelastningen nu skal reducere udledningen af kvælstof. Baseline er uændret, 
mens målbelastningen er reduceret med 37 %.

Hovedvandopland Djursland Baseline  
(ton N)

Målbelastning  
(ton N)

Indsatsbehov  
(ton N)

VP2 (2015-2021) 875,6 1078 -202,6
VP3 (2021-2027) 880,4 674 206
Difference 4,8 -404 408,6

I den forbindelse viser der sig en række forhold, der medfører, at den fastsatte målbelastning bør gen-
beregnes.

Der opnås ikke en ændret økologisk tilstand i det smalle vandområde ud for Djurslands Kyst ved at redu- 
cere kvælstofudledningen fra land, da næringsstofferne fra land blander sig med Kattegatvandet, der 
flytter store mængder næringsstoffer.

Danmark har opfyldt sine internationale forpligtigelser for kvælstofudledning til det åbne farvand Kat-
tegat fastsat i HELCOM.

Manglende målestationer samt modellens performance giver et alt for spinkelt datagrundlag.
Miljøparametrene klorofyl og Kd(ålegræs) responderer meget ringe på kvælstofreduktion.

I det nedenstående gennemgås de beskrevne problemstillinger nærmere.

ÆNDRET MÅLBELASTNING
Målbelastning af vandområde Djursland Øst reduceres fra 1078 t i VP2 til 674 ti VP3. Det svarer til en 
reduktion på 37 %. 
Med så stor en ændring kan der ikke være regnet rigtigt i begge vandplaner, og det er derfor oplagt at 
bede om svar på, om det er opgørelsen i VP2 eller i VP3, der er fejlbehæftet? Det er fuldstændig afgøren-
de, at MST klarlægger årsagen til de store forskelle i kvælstofmål fra VP2 til VP3. 

VALUE FOR MONEY
Som det ses på kortet på modstående side, så er Kystvand Djursland Øst (140) meget smalt og defineret 

Her ses høringssvar, som blev sendt til Miljøministeriet tilbage i juni måned 2022:
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af 1 sømil grænsen (1,8 km). Det er indenfor dette  
vandområde at en reduktion af næringsstofudlednin-
gen fra land skal forbedre den økologiske tilstand.

Det forholder sig således, at langt den største del af 
hovedvandopland Djursland (485 km2 ud af 726 km2) 
afvander gennem Grenåen ud i det smalle kystvand. 
Resten afvander gennem mindre vandløb ud i kyst-
vandet. Herfra strømmer åens vand meget hurtigt 
direkte ud i Kattegat, hvor det mødes af mængder af 
næringsstoffer i en helt anden skala.

Ifølge Hansen, J.W. (2021) og Nielsen, M.H (2021) 
tilføres der med Nordsøvand om sommeren i niveauet 
40.000 og 65.000 t DIN. Bidraget fra land skal ifølge 
den fremlagte vandområdeplan reduceres med 200 t 
N. Det må derfor konkluderes, at bidraget til Kattegat fra Hovedvandopland Djursland udgør en minimal 
andel af den samlede kvælstofmængde. Omkostningseffektiviteten ved at reducere i landbrugets udled-
ning af kvælstof i dette område må derfor siges at være yderst ringe, og der er derfor ingen miljøgevinst i 
forhold til de omkostninger, der pålægges landbruget.

HELCOM AFTALE
Som beskrevet så skal vandområdeplanerne medføre at der bliver god økologisk tilstand i de omfattede 
kystvande. Det vil sige inden for 1-sømil grænsen. Miljømålet for de åbne farvande som for eksempel 
Kattegat skal ske igennem HELCOM. Den seneste HELCOM rapport fra 2014, viser at Danmark er i mål 
med sine forpligtigelser på N-reduktion i Kattegat. Det kan således ikke være den samlede reduktion til 
Kattegat der ligger til grund for en reduktion af målbelastningen med 37 %.

Det vil derfor være nødvendigt at se på hvilke lande der regner med at have opnået god økologisk tilstand 
i samtlige overfladevandområder med udgangen af 2. planperiode? Og om disse lande også dermed har 
nedbragt deres tilførsler af udledte næringsstoffer til danske vandområder til et niveau, der er foreneligt 
med god økologisk tilstand?

MÅLESTATION
Der er ingen målestationer indenfor kystvand 140, Djursland Øst. I oplandet hertil er antallet af målesta-
tioner reduceret markant fra 32 ned til 4. Samtidig med den kraftige reduktion og helt fravær af målesta-
tioner går vandområdet fra at være i mål med kvælstof i VP2 til at have væsentlige indsatskrav i VP3.

Der er dog en målestation med mange data mellem Djursland og Sjællandsodde. Her ses at klorofylind-
holdet stort set er uændret de sidste 30 år. Reduktioner af N fra land har derfor ingen effekt på klorofyl i 
Kattegat.

MODEL-PERFORMANCE
I Teknisk note af Birkeland, M. og Erichsen, A. C (2020) vurderes på hvordan de anvendte modeller er i 
stand til at forudsige for eksempel klorofyl og Kd (ålegræs), som man i Danmark har valgt skal være et 
udtryk for den økologiske tilstand.

Modellen for målestation VSJ20925, som ligger mellem Djursland og Sjællandsodde performer Poor for 
klorofyl og Good (som stadig er næst-dårligst) for Kd (som er en indikator for ålegræs). Det betyder, at 
modellens resultater har en ringe sammenhæng med de målte data fra målestationen i Kattegat for hen-
holdsvis næringsstoffer og Kd (ålegræs). 

Det synes således som et meget usikkert grundlag for at ændre så markant i målbelastningen, når både 
modellen matcher målte data dårligt, og når der ikke findes målestationer i vandområdet.
Sammenhæng mellem N-reduktion og klorofyl og ålegræs (Kvælstofsensitivitet)

Kort: MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-
2027. Gul skravering viser hovedvandopland Djursland. 
Blå skravering langs østkysten viser det smalle kyst-
vand, hvor indsatser på land forudsættes at forbedre 
miljøtilstanden.

Fortsættes næste side
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Der er enorm forskel mellem danske fjorde og kystvande på, hvor følsom deres miljøtilstand er for kvæl-
stofudledninger fra dansk land. Et mål for sensitiviteten findes i hhv. Kd- og klorofylmodellernes dosisre-
spons-kurver. 

På hældningskort fra MST ses at der er en meget ringe sammenhæng mellem kvælstofreduktion og 
klorofylindhold samt indikator for ålegræs i vandområde Djursland Øst.

På trods af den dårlige sammenhæng for begge de parametre, der skal indikere god økologisk tilstand, er 
det eneste virkemiddel i VP3, at reducere kvælstofudvaskningen fra land.

KONKLUSION
Samlet set er det under al kritik, at man fra Miljøministeriets side på det foreliggende grundlag vedtager 
en så markant reduktion af målbelastningen for vandområdet med kvælstofreduktionskrav for oplandet 
til følge. 

Det er meget usandsynligt, at dyre kvælstofreduktioner på land i det hele taget bidrager til at forbedre 
den økologiske tilstand i vandområdet. Miljøministeriet anmodes derfor om at genberegne målbelastnin-
gen og deraf følgende indsatsbehov.

Med venlig hilsen

Hans Gæmelke  Rikke Skyum
Formand  Miljøchef
Djursland Landboforening  Djursland Landboforening

Vedlagt:
Bilag 1 - Referencer

Bilag 1:
Referencer: 
Birkeland, M. og Erichsen, A. C. (2020) Development og Mechanistic Models, Mechanistic Model for the 
Inner Danish Waters, Technical documentation on biogeochemical model, Technical Note
Hansen, J.W. Høgslund S. (red.) 2021. Marine områder 2020. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Natio- 
nalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 475. http://dce2.au.dk/pub/SR
Nielsen, M. H. (2021) Statusrapport - De hydrografiske og kemiske forhold i Kattegat

Kort: Jo lavere værdi, desto mindre betydning har danske 
kvælstofudledninger for udbredelsen af ålegræs (udtrykt 
som lys) i det pågældende vandområde.

Kort: Jo lavere værdi, desto mindre betydning har dan-
ske kvælstofudledninger for algevæksten (udtrykt som 
klorofylkoncentration) i det pågældende vandområde.
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LAND, MILJØ & ERHVERV
Miljøchef
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk 

2-M BRÆMMER BLIVER TIL 3-M BRÆMMER 
Den nye CAP-landbrugsreform medfører, at en række krav om God Landbrugs- og 
Miljømæssig Stand (GLM-krav) skal opfyldes fra den 1. januar 2023. Et af disse 
GLM-krav er, at 2-m bræmmer langs søer og visse vandløb udvides til 3-m bræm-
mer.

Lidt forsimplet sagt, så skal der være 3-m bræmmer, 
hvor der i dag er krav om 2-m bræmmer.
Beliggenhed af bræmmer er fastsat i Vandløbsloven. 
Der skal være bræmmer langs alle* naturlige vandløb 
og søer over 100 m2, samt langs kunstige vandløb og 
søer med miljømålet godt økologisk potentiale eller 
maksimalt økologisk potentiale, som er fastsat i Vand- 
områdeplanerne.

(*Vandløbsloven gælder kun vandløb, hvis tilstede- 
værelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har 
interesse i. Det vil sige, at enkeltmandsvandløb ikke er 
omfattet af hverken vandløbslov eller bræmmekrav.)
Et eksempel på undtagelse fra bræmmekravet kan 
være en kunstigt gravet kanal i et pumpelaug, som 
ikke har et miljømål, eller en gravet afvandingsgrøft.

Kommunen er myndighed på Vandløbsloven og 
dermed på bræmmerne. Ved tvivl anbefaler vi, at man 
enten får lavet en vurdering af det konkrete bræmme-
krav, eller at man tager en kontakt til den kommunale 
vandløbsmedarbejder.

HVAD MÅ JEG/MÅ JEG IKKE INDENFOR 3-M BRÆM-
MEN?
Der er ingen specifikke krav til plantedække eller 
plantesammensætning i bræmmerne. Det vigtigste er, 
at de fremstår uberørte og ikke indikerer produktion 
af nogen art i 2023 og frem. Bræmmerne skal som 
minimum afpudses en gang årligt i dyrkningsperioden 
fra 15. marts til 15. oktober.
 
Hvis man etablerer vintersæd denne sæson, kan man 
undlade at tilså den ekstra meter uden på den ek-
sisterende 2-m bræmme langs søer og vandløb, da 
man ellers ikke vil kunne høste den i 2023 uden at 
risikere et støttetræk som følge af overtrædelse af 
GLM-kravet.

Det er dog vigtigt at understrege, at det kun vil være 
en overtrædelse af kravet, hvis man efter 1. januar 
2023 dyrker, gødsker, sprøjter eller jordbearbejder i 
3-meter bræmmen. Dvs. hvis man i starten af næste 
år har vintersæd på et areal, hvor det viser sig, at der 
skal være en 3-meter bræmme, overtræder man ikke 
kravet alene ved, at afgrøden står der. Det vigtige er, at 
man efter den 1. januar 2023 lader den stå uberørt.
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET
Vi har netop overstået endnu en høst, der beviser, at 
det med at se på afgrøderne før høst og så vurdere, 
hvad de giver, ikke er så nemt. Vinterrapsen fik mas-
sive angreb af bladribbesnudebiller – ja, der var stort 
set ingen planter uden angreb, og alligevel har vi i 
gennemsnit en af de bedste rapshøst nogensinde. 

Det gamle ordsprog; ”majkulde gi’r laderne fulde”, 
passer normalt på vårbyg, og det ”holdt jo vand” 
igen, selv om der var rigtig tørt. Lange kolde forår må 
derfor betyde mere, end om der lige kom vand nok! I 
gennemsnit er der høstet ca. 10 hkg/ha mere i vårbyg 
end normalt, og vi har aldrig haft så mange, der i en 
eller flere vårbygmarker har høstet 90 - 100 hkg/ha. 
Enkelte har sågar haft en mark på over 100 hkg/ha.

GØDNING
Gødningssituationen frem mod 2023 ser meget van-
skelig ud. Her ved artikelskrivning medio september er 
vi næsten oppe på de priser, der var i de første 14 dage 
efter invasionen i Ukraine den 24/2-2022. Det betyder 
N priser på ca. 25 kr/kg, og med de kornpriser vi ser pt, 
så er bytteforholdet ca. 1 til 10 kg N/kg kerne. Ser man 
så på optimalt gødningsniveau i 2023 i forhold til 2022 
og tidligere, så bør det være hele 20-30 kg N lavere 
end normalt, hvor forholdet kg N/kg kerne plejer at 
være 1 til 5-6 ! 

Jeg håber, at alle har P nok i jorden til at kunne spare 
lidt i 2023. Ellers ser 2023 dyr ud.

Med hensyn til K ved vi jo godt, at mens man fint kan 
spare lidt på den stive jord, skal der årligt tilføres stort 
set det normale kg kali for at opretholde god vækst på 
sandjorden (jo mere skarp sand jo vigtigere). Dette ser 
desværre også noget dyrt ud.

GØDNINGSREGNSKAB
Når dette blad udkommer, har du fået en elektronisk 
anmodning fra os om at give fuldmagt til landbrugs- 
indberetning (gødningsregskabs-indberetning). Hidtil 
har der blot været tale om en kode, der gik igen fra år 
til år, men den går ikke længere. Skal vi hjælpe med 
gødningsregnskabet, så skal du få dette på plads, 
inden du kommer forbi på kontoret til gødningsplan og 
-regnskab. 
Desværre hjælper fuldmagten til EU systemet (tast-
selv) ikke. Det er to systemer ved siden af hinanden, 
selv om det alt sammen er til Landbrugsstyrelsen!

EU REFORMEN 
Hovedlinierne i reformen er på plads med tre umiddel-
bare ting, der betyder noget her og nu:

3 m bræmmekrav, som Rikke Skyum skriver om andet 
steds i bladet. 
4% brak udregnet ud fra omdriftsarealet (minus græs 
og frøgræs). Pt er der ingen nedre grænse – men mon 
ikke det kommer?

På minimum 35% af omdriftsarealet skal der årligt 
være et sædskifte, forstået på den måde, at der skal 
være en anden afgrøde end den, der netop er høstet. 
Sidste nye her er, at græs/frøgræs ikke skal tælle med 
i det areal, der regnes 35% af, men omvendt heller ikke 
kan tælle med som ny afgrøde. 

Er du forvirret, så vent til de endelige regler kommer 
ved udgangen af 2023. 

Der er ikke meget forståelse for, at en meget stor del 
af vores afgrøder er sået inden, reglerne kommer. Som 
ved alle regler – så er det, at vi har fået overskrifterne 
næsten ligegyldigt: Djævlen ligger i detaljen.

GLYPHOSAT/ROUNDUP
Vi ved jo ikke rigtigt, hvor vi ender med Glyphosat efter 
2023. Vi krydser fingre for, at Glyphosat også må bru-
ges i 2024 og frem. 

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

At Roundup må bruges efter 2023, er vi pt ikke i tvivl 
om. Der er desværre bare sket det, at der er gået in-
flation i navnet Roundup, så hvor Roundup før var det 
første handelsnavn for Glyphosat, så kan man nu købe 
Glyphosatfri Roundup, som bare er pelargonsyre under 
et nyt navn. 
Verden vil bedrages. (se billede)

NY FORSØGSLEDER
Den 30. september 2022 gik Erik Silkjær Pedersen 

på pension. Tak til Erik for godt samarbejde gennem 
mere end 38 år i regi af Djursland Landboforening. 
Vores forsøg har under Eriks ledelse opnået et ry i 
hele forsøgsbranchen som en af Danmarks bedste 
forsøgsenheder. Stor tak til Erik for dette.

Pr. 1. oktober 2022 er Kjeld Andreasen ny forsøgsle- 
der. Kjeld har været med i forsøgene i mange år, så det 
er med rolig hånd, at Erik giver stafetten videre.
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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

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

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

PLANTEAVL
Planteavlskonsulent
Charlotte L. Udsen 
Telefon 8791 2044 – Mobil 2835 0188
Mail: clu@landboforening.dk

I 2021 så vi de første forsøg med enkornssåning af 
vinterraps på Djursland. Her i august 2022 er vi så 
overgået til enkornssåning af større arealer af raps på 
forskellige boniteter og lokaliteter. Der er sået med 
bl.a. Gasparo enkornssåmaskine. 

Resultatet er absolut interessant. Den umiddelbare 
observation er, at enkornssåningen giver en meget 
ensartet fremspiring og meget ensartet udvikling af 
rapsplanterne.  Herunder ses fotos fra september 
2021 og august 2022, hvor rapsen i venstre side af 
begge fotos er sået med enkornssåmaskine, og rapsen 
i højre side er sået ved traditionel grubbesåning. I beg-
ge marker så enkornssåning overbevisende ud.

Hvor grubbesåning – og her er der jo mange model-
ler og løsninger i spil – nogle gange kan give en uens 
placering af rapsfrøet i både vertikal og horisontal 
retning, så ser enkornssåningen ud til at give en meget 

præcis placering af rapsfrøet både i dybden og fordelt 
på rækken. 

Den ensartede fremspiring af rapsen gør det lettere at 
finde det korrekte tidspunkt at ukrudtssprøjte og evt. 
vækstregulere i efteråret. Behovet for vækstregule- 
ring kan i øvrigt tænkes at blive mindre, fordi planterne 
ikke spirer i klumper, hvor de kommer til at presse 
hinanden op; og der kan ved en høj sikkerhed for frem-
spiring reduceres i udsædsmængden. 

Hvor meget, plantetallet kan reduceres, bliver spæn-
dende at se. En jævn fordeling af planterne giver også 
bedre muligheder for, at alle får lige stor andel af 
næringsstoffer og vand.

Dette er sikkert kun de første skridt i retning af en 
yderligere forfining af rapssåningen, og jagten på den 
perfekte etablering af vinterraps.

Foto: Carsten Kløcher 22-09-2021. 
Enkornssåning med Väderstad Tempo 
(+forudgående dybdehavning) til venstre 
– og grubbesåning med Focus TD til 
højre.

Foto: Charlotte Udsen 19-09-2022. 
Enkornssåning med Focus TD+Gasparo 
til venstre og grubbesåning med He-Va 
grubber til højre.
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Ved alle produktionsgrene er DB ved planteavlen på 
niveau eller bedre med op til 600 kr. pr. ha på Djurs-
land. Mælkeproduktionen udmærker sig også med 
knap 1.000 kr. mere i DB pr. årsko, soholderne med 
godt 200 kr. pr. årsso i favør til Djursland og slagte- 
svinene på niveau med landsgennemsnittet.  

Samtidig er tendensen også, at kapacitetsomkost-
ningerne er forholdsvist lavere eller på niveau med 
landsgennemsnittet.  

Det gør, at resultatet for 2021 på Djursland må 
betegnes som flot opnået i forhold til landsgen-
nemsnittet. 2021 adskiller sig igen specielt ved 
svineproduktionen. Dels den store nedgang i det 
økonomiske resultat ved smågriseproducenterne, hvor 
Djursland formår at holde niveauet med landsgen-
nemsnittet, dels kun en mindre nedgang ved slagte- 
svineproducenterne i forhold til 2020, og samtidig 
bedre end på landsniveau. Hos mælkeproducenterne, 
og ikke mindst planteavlsbedrifterne, ses en større 
økonomisk fremgang i 2021.

Kendetegn er også, at strukturudviklingen fortsætter 
uformindsket. Den animalske produktion vokser pr. 
enhed og antallet af bedrifter falder.

Ved sammenligningerne skal der være stor opmærk-
somhed på, at det er de samme størrelser ejendomme 
og karakteristika, sammenligningen er målt på. Det 
betyder blandt andet, at selvom resultatet på bedrifts-
niveau er anderledes for Djursland end på landsplan, 
er økonomien ikke nødvendigvis forholdsvis bedre.

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

MÆLKEPRODUKTION
Årets resultat før skat på Djursland er 375 t.kr. lavere 
end på landsplan på bedriftsniveau. 

Dette skyldes bedriftsstørrelsen på Djursland, som er 
mindre med 112 årskøer, men med et areal, der er 20 
ha større.

Gennemsnitsydelsen pr. årsko er på Djursland +231 kg 
EKM mælk i forhold til landsniveauet, og mælkeprisen 
enslydende i 2021 på 2,84 kr. pr. kg EKM.

Det opnåede dækningsbidrag for planteavlen og 
grovfoderproduktionen ligger på landsgennemsnittet, 
hvorimod mælkeproduktionen er bedre på Djursland 
med knap 1.000 kr. pr. årsko.

De samlede kapacitetsomkostninger, som finansie- 
ringsomkostninger er forholdsvist højere på landsplan, 
hvorimod afskrivningerne følger hinanden relativt i 
forhold til produktionernes størrelser. 

Det betyder, at årets resultat på bedriftsniveau er 
forholdsvist bedre på Djursland end på landsgen-
nemsnittet. 

Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsko og pr. ha (eget 
areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsplan 
-146 t.kr. og -172 t.kr. samt -115 t.kr. og -199 t.kr.

Se tabel 1 øverst næste side

DRIFTSRESULTAT PÅ DJURSLAND 2021
Driftsresultaterne for 2021 er nu endeligt udarbejdet og vil kort blive kommenteret 
nedenfor. Selvom der er stor forskel på antallet af bedrifter på Djursland i forhold 
til landsplan, angiver det trenden fint. Grundet et lavt antal ejendomme med inte-
greret svineproduktion for Djursland er sammenligningen heraf udeladt.
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Tabel 1: Driftsresultat - Malkekvæg (1.000 kr.) 

 Djursland 
Landbof.

Lands-gns.  
øvrige

Antal             13 1.061

Antal årskøer           157 269

Kg. EK mælk pr. ko 11.233 11.002

Areal ha 230 210

Dækningsbidrag 4.620 6.232

Kontante kapacitetsomk. -2.166 -3.087

Resultat af primær drift 1.806 2.227

Finansiering i alt -688 -953

Resultat før reg. og skat         1.828 2.124

Årets resultat før skat        1.836       2.211 

PLANTEAVLSBEDRIFTERNE
Ved planteavlsbedrifterne viser årets resultat før skat, 
at Djursland ligger over landsniveau med samlet +796 
t.kr. Heraf udgør de 265 t.kr. en større indkomst fra 
”anden virksomhed”, og det i favør til Djursland. Men 
det gennemsnitlige areal er også større med 69 ha. 
Det samlede dækningsbidrag på Djursland er +2.100 
t.kr. højere end landsniveauet. Dette skyldes dels 
højere indtægter fra maskinstationsarbejdet på 1.250 
t.kr, dels effekten af større areal med knap 900 t.kr.   

Ses isoleret på Djursland, er dækningsbidraget op- 
gjort til 10.439 kr. pr. ha, hvilket er 604 kr. bedre end 
landsniveauet. Det er sammensat af både et højere 
bruttoudbytte, men også marginalt højere stykom-
kostninger pr. ha. 

”Resultat af primær drift” bliver således til +721 t.kr. 
bedre på Djursland i forhold til landsniveauet.

Højere forpagtningsudgifter og renteudgifter mv. 
(-177 t.kr.) sammenholdt med større EU-støtte og 
indkomst fra anden virksomhed på Djursland betyder, 
at ”resultat før regulering og skat” bliver løftet til +865 
t.kr. til fordel for planteavlerne på Djursland.

Grundet urealiserede reguleringer mv. for værdipapirer 
og immaterielle aktiver ender Djursland med et bedre 
”årets resultat før skat” på i alt +796 t.kr. ift. landsni- 
veauet. Se Tabel 2.

Gældsbelastningen (al gæld) pr. ha (eget areal) er i 
gennemsnit for Djursland -166 t.kr. mod -146 t.kr. på 
landsplan. 

Tabel 2: Driftsresultat - Planter (1.000 kr.)

 Djursland 
Landbof.

Landsplan 
øvrige

Antal             22 801

Areal ha          355           286 

Dækningsbidrag 5.747 3.647

Kontante kapacitetsomk. -2.808 -1.637

Resultat af primære drift 2.170 1.449

Afkoblet EU støtte           702 609

Finansering i alt -1.009 -832

Resultat før reg. og skat        2.513 1.648

Årets resultat før skat 2.774 1.978

SOHOLD PRODUKTION
Gennemsnitsbedrifterne på landsplan er 444 årssøer 
større end bedrifterne på Djursland, omdriftsarealet 
er ligeledes større på landsplan med 36 ha, hvilket 
påvirker den opgjorte indtjening. Disse forskelle gør, at 
det opnåede dækningsbidrag på landsplan er +2.411 
t.kr. bedre end på Djursland. 

Opgjort pr. årsso og ha opnår Djursland et højere 
dækningsbidrag på hhv. +230 kr. og +330 kr. i forhold 
til landsniveauet. Andre landbrugsindtægter udgør 
+492 t.kr. i forhold til landsgennemsnittet.

Ved smågriseproduktionen er både produktionsresul-
tatet som opnået pris pr. gris stort set ens. Derimod er 
stykomkostningerne lavere på Djursland end lands-
plan (forskel på 0,7 grise pr. årsso og 22 kr. pr. solgt 
smågrise i fordel til Djursland).

Djursland har naturligt lavere kapacitetsomkostnin-
ger end på landsplan grundet bedriftsstørrelsen, hvor 
omkostningen pr. enhed også har en tendens til et lidt 
lavere niveau for Djursland med omkring 350 kr. pr. 
årsso.
Djursland har samlet lavere finansieringsudgifter end 
på landsplan samt højere private indtægter. Dernæst 
udgør forpagtningsafgiften en væsentlig større post 
på landsplan. Se Tabel 3.

Årets resultat ender således på 1.047 t.kr. på Djurs-
land og +255 t.kr. mere på landsplan. Et flot opnået 
resultat i betragtning af forskel i bedriftsstørrelsen. 
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso og pr. ha (eget 
areal) er i gennemsnit for hhv. Djursland og landsplan 
-51 t.kr. og -177 t.kr. samt -43 t.kr. og -214 t.kr.  
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Tabel 3: Sohold (1.000 kr.)

 Djursland 
Landbof.

Landsplan 
øvrige

Antal 11 383

Årssøer 464 908

Antal slagtesvin prod. 465 1.727

Fravænnede gr. pr. årsso 33,2 33,9

Areal ha. 152 188

Dækningsbidrag 3.379 5.790

Kontante kapacitetsomk. -2.085 -4.002

Resultat af primær drift 589 575

Finansiering i alt -385 -769

Resultat før reg. og skat 874 564

Årets resultat før skat 1.047 792

SLAGTESVINEPRODUKTION
Det opnåede dækningsbidrag på landsplan er samlet 
+345 t.kr. bedre end det opnåede på Djursland.
Svineproducenter på Djursland producerede 649 færre 
slagtesvin, hvorimod arealet er 4 ha større i forhold til 
landsniveauet.

Det opnåede dækningsbidrag pr. slagtesvin er ens med 
ca. kr. 180, mens det opnåede dækningsbidrag pr. ha. 
ligger kr. 205 under landsgennemsnittet.

Ved de samlede kontante kapacitetsomkostnin-
ger ligger Djursland lavere med 600 t.kr. i forhold til 
landsniveauet, og sammen med lavere afskrivninger 
på Djursland gør det, at forskellen i ”resultat af primær 
drift” bliver ændret til +304 t.kr. i favør til Djursland. 
Forholdsmæssigt er de kontante kapacitetsomkost-
ninger lavere på Djursland med ca. 25 kr. pr. slagtesvin.
  
De samlede finansieringsomkostninger og værdien 
af anden indtjening, EU-støtte og private indtægter 
betyder, at der sker en yderligere reduktion i ”Resultat 
før regulering og skat” til +170 t.kr. til fordel for de 
opnåede resultater på Djursland.

”Årets resultat før skat” for Djursland bliver 169 t.kr. 
lavere ift. landsplan, grundet reguleringerne ved 
immaterielle aktiver og urealiserede værdipapirer. Se 
Tabel 4.

Gældsbelastningen (al gæld) pr. slagtesvin og pr. ha 
(eget areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. land-
splan -2.001 kr. og -157 t.kr. samt -2.184 kr. og -168 
t.kr.

Tabel 4: Slagtesvin (1.000 kr.)

 Djursland 
Landbof.

Landsplan 
øvrige

Antal 11 438

Sl. svin prod. 13.263 13.912

Areal ha 223 219

Dækningsbidrag 4.659 5.004

Kontante kapacitetsomk. -1.676 -2.277

Resultat af primær drift 2.246 1.942

Finansiering i alt -730 -784

Resultat før reg. og skat 2.264 2.093

Årets resultat før skat 2.272 2.442

DRIFTSØKONOMI
Driftsøkonomikonsulent
Erik Bendix Jensen 
Telefon 8791 2084 - Mobil 2481 6524
Mail: ebj@landboforening.dk
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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 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
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OPTIMERING AF INDKOMSTEN FOR 2022
Mælkeproducenterne og planteavlerne har i 2022 oplevet væsentlige prisstig-
ninger. Disse prisstigninger medfører en markant forbedret økonomi for mange. 
Prisstigningerne giver ikke kun anledning til beundring af bundlinjen – det giver i 
særdeleshed også anledning til overvejelser om den skattemæssige optimering.  

For at få den bedst mulige indikation af resultatet for 
2022 anbefaler regnskabsafdelingen at få udarbej- 
det et foreløbigt regnskab. Det foreløbige regnskab 
kan bidrage til klarhed over behovet for optimering af 
indkomsten inden udløbet af indkomståret. 

Regnskabet udarbejdes typisk på baggrund af bog-
føringen pr. 30. november. Nedenfor kommer en kort 
beskrivelse af mulighederne for optimering af indkom-
sten for 2022.

INDSKUD PÅ PENSIONSORDNING
Indskud på ratepension og livrente giver skattemæs-
sigt fradrag. Ratepensionen har i 2022 et loft på 
59.200 kr. Ønskes yderligere pensionsindskud med 
skattemæssigt fradrag, skal det være på livrente.

Selvstændige kan med fuld fradragsret indbetale op til 
30 pct. af deres overskud på en livsvarig livrente. Det 
vil sige, at man med et resultat før renter på 1 mio. kr. 
kan indskyde op til 300.000 kr. på en livrente. Indskud 
skal som udgangspunkt være foretaget inden udgan-
gen af indkomståret. Indbetalingsfristen for indkomst- 
året 2022 er den 30. december. 

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

FRIVILLIG INDBETALING 
Det foreløbige regnskab kan give en indikation af 
størrelsen på en eventuel restskat. Ved en stor for-
ventet restskat vil det være en fordel at lave en frivillig 
indbetaling. 

Dette for at undgå/minimere betaling af renter. For-
rentning sker fra 1. januar 2023 til og med betalings-
datoen. Betales der først efter 30. juni 2023 tillægges 
et procenttillæg, som i skrivende stund ikke kendes. 
Indbetalingsfristen er som ved indskud på pensions- 
ordninger den 30. december. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en frivillig ind-
betaling betyder en hævning i virksomhedsskatteord-
ningen. 

KONSOLIDERING 
Regnskabsafdelingen anbefaler som udgangspunkt 
mælkeproducenterne og planteavlerne at konsolidere 
sig. Det er vigtigt at få afdraget på den dyre gæld. 
Har man ikke en dyr gæld, så kan opsparing være et 
alternativ. Endeligt kan der overvejes afdrag på gæld til 
kreditforeningen. 

I disse gode tider gælder det om at få bragt sin bedrift 
i en sådan økonomisk position, at man opnår mere 
økonomisk robusthed, og at man så vidt muligt opnår 
finansiel uafhængighed. Dette for at bedriften bedre 
kan modstå tider med dårlig indtjening eller stå over-
for ændringer i produktionsgrundlaget.

For landmænd, der går med overvejelser om at sælge 
sin ejendom til tredjemand inden for en kortere peri-
ode, kan det være en god idé at kontakte en ejen-
domsmægler. Man kan i samarbejde med ejendoms-
mægler få drøftet, hvordan man får gjort sin ejendom 
salgsklar med henblik på at opnå den optimale salgs- 
pris.

FREMRYKKE INVESTERINGER
Med de gode priser på mælk og korn vil det for nogle 
være oplagt at få foretaget de nødvendige vedlige-
holdelsesinvesteringer således, at produktionsappara-
tet fremstår i god stand. 

Det er de investeringer, man normalt undlader i dårlige 
tider, da disse måske ikke direkte giver omsætning, 
men som man dog godt kunne tænke sig at få lavet. 
Investeringerne kan bidrage til en nemmere hverdag 
eller arbejdslettelser, lean m.v.

Frem til den 31. december gælder de særlige 
regler om forhøjelse af afskrivninger på inventar, 
hvor afskrivningsgrundlaget forhøjes til 116 pct., 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Det skal være fabriksnyt inventar
• Købet skal ske og være leveret inden 31. de-

cember 2022
• Inventaret må ikke have fossil brændstofmotor, 

medmindre det indregistreres til godstransport 
og får nummerplade på
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Står man alligevel for at skulle udskifte f.eks. en 
traktor eller skulle investere i tiltag på bedriften, som 
blandt andet kan være med til at imødekomme de nye 
ESG krav, kan denne investering med fordel fremryk-
kes til december måned i stedet for 1. kvartal 2023. 

Dette både for at opnå afskrivningsmulighed i 2022 og 
for at få momsen medregnet i 4. kvartal 2022. 

Hold også godt øje med ansøgningsrunden til Miljø- 
og klimateknologi 2022, som åbner den 18. oktober 
2022.

Der er hos nogle mælkeproducenter måske også et 
behov for at foretage investeringer for at opfylde 
2024-kravene. 

Disse investeringer bør alt andet lige kun foretages 
under forudsætning af, at den enkelte landmand ønsk-
er at fortsætte mælkeproduktionen efter 2024. 
Og så det lidt kedelige… Som udgangspunkt bør der 
ikke foretages investeringer for at opnå skattemæssi-
ge afskrivninger! 

Alle investeringer bør alt andet lige tage udgangspunkt 
i en driftsøkonomisk betragtning.

Hvis der er behov for en drøftelse af ovenstående, er 
din økonomikonsulent klar!    

Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen 

Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk

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

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

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

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER
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For børn født den 2. august 2022 eller senere gælder den nye barselslov, som 
øremærker barselsdagpenge til mor og far.

Nye barselsregler

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med 
barselsdagpenge efter fødslen. Dette er ikke ændret 
med den nye barselslov. Udgangspunktet med de nye 
barselsregler er lige fordeling af retten til barselsdag-
penge, hvilket konkret betyder, at en del af orloven 
øremærkes den enkelte forælder. 

Øremærkningen betyder, at de øremærkede uger ikke 
kan overdrages til den anden forælder, og at ugerne 
bortfalder, hvis de ikke afholdes inden barnet er fyldt 
1 år.

For børn født den 2. august 2022 eller senere har 
forældrene altså følgende rettigheder:

Mor:
• 4 ugers graviditetsorlov
• 10 ugers barselsorlov (hvoraf 2 er øremærket og 8 

uger kan overdrages til medforælderen)
• 14 ugers forældreorlov (hvoraf 9 er øremærket og 

5 uger kan overdrages eller udskydes)
• I alt kan 13 uger overdrages til medforælderen (8 

ugers barselsorlov + 5 ugers forældreorlov)

Figuren illustrerer tilfældet hvor begge forældre er lønmodtagere.  
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Medforælder: 
• 2 ugers øremærket forældreorlov (afholdes inden 

for de første 10 uger efter fødsel)
• 22 ugers forældreorlov (hvoraf 9 er øremærket)
• I alt kan 13 uger overdrages til medforælderen (13 

ugers forældreorlov)

HVEM ER OMFATTET AF ØREMÆRKNINGEN?
Øremærkningen gælder kun for lønmodtagere. 
Selvstændige, ledige og studerende er således ikke 
omfattet af øremærkningen. Selvstændige kan altså 
overdrage op til 22 ugers orlov, hvorved kun de 2 uger 
efter barnets fødsel ikke kan overdrages.

Man er selvstændig, når man:
• udelukkende arbejder for egen regning, for egen 

risiko og i eget navn
• er momsregistreret og indtjeningen beskattes som 

B-indkomst
• er ansat i eget ApS eller A/S, ejer 100 pct. af sel- 

skabet og ikke har øvrig indkomst (gælder også 
hvis man ejer mere end 50 pct. med tillæg af yder-
ligere betingelser)

Betydningen af den nye barselslov for dig som ar- 
bejdsgiver vil blive behandlet i næste medlemsblad. Da 
denne artikel ikke er udtømmende, anbefaler vi, at 

du kontakter Louise, hvis du selv eller din medarbejder 
står overfor at skulle på barselsorlov. 

VARSLINGSREGLER
• 3 måneder før forventet fødsel: Mor skal 

underrette arbejdsgiver om terminsdato og 
planlagt fravær inden fødslen

• 4 uger før forventet fødsel: Medforælder skal 
underrette arbejdsgiver om afholdelse af 
forældreorlov

• 4 uger før forventet fødsel: Hvis der overdrag-
es barselsorlov til medforælderen, skal dette 
varsles over for begge forældres arbejdsgivere 

• 6 uger efter fødslen: Begge forældre skal 
underrette arbejdsgiver om afholdelse af 
forældreorlov efter 10. uge (når barselsorloven 
er afholdt)

• Hvis forældreorlov udskydes, skal afholdelse 
varsles med 8 uger

ØKONOMI
Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen 
Telefon 8791 2027 – Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk
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FORRENTNING VED EFTERANGIVELSE AF MOMS
Skatteministeriet strammer reglerne om forrentning af momsefterangivelser, så 
der fremadrettet er endnu større motivation for at have styr på momsen.

Det har altid været vigtigt at have styr på momsen, 
men det vil fremadrettet have økonomiske konse-
kvenser, hvis der ikke er. 

Folketinget har i juni 2022 vedtaget et lovforslag, 
der betyder, at der i fremtiden skal betales renter i 
forbindelse med efterangivelse af moms. 

Virksomheder, der for en periode har betalt for lidt i 
moms og laver en efterangivelse, har hidtil blot skullet 
betale beløbet inden for 14 dage. Betalte virksom-
heden til tiden, skulle der ikke betales renter. Dette 
ændres med det vedtagne lovforslag. 

Ændringen medfører, at der skal betales rente tilbage 
til den oprindelige angivelses- og betalingsfrist, når 
virksomheden laver en efterangivelse, der medfører 
betaling af moms. 

Det samme gør sig gældende, når Skattestyrelsen i 
en kontrolsag konstaterer, at virksomheden har betalt 
for lidt i moms. Det vil sige, at foretager man efteran-
givelse den 30. oktober 2023 for perioden 01.01.23-
30.06.23, hvor fristen for indberetning er 1. september 
2023, da vil der blive pålagt renter fra den 1. septem-
ber og til betaling sker. 

Renten fastsættes løbende af Nationalbanken og 
udgør aktuelt 0,7 pct. pr. måned eller 8,4 pct. om året. 
Renterne er ikke fradragsberettigede i den skatteplig-
tige indkomst. Det er kun beløb i Skattestyrelsens 
favør, der forrentes. 

Virkningstidspunktet for forrentning af momsefter-
givelser forventes at træde i kraft 1. januar 2023, og 
dermed få virkning for momsindberetninger foretaget 
efter dette tidspunkt, dvs. for 2. halvår 2022 samt 4. 
kvartal 2022.

Vi opfordrer derfor til, at man er opmærksom på 
momsfristerne, og får sendt alle bilag ind til sin økono-
miassistent i tide, så fristen for indberetning overhol-
des. 

ØKONOMI
Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen 
Telefon 8791 2027 – Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk

MOMS
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ØKONOMI
Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen 
Telefon 8791 2027 – Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk

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

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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PAS PÅ! SAMHANDEL MED EGET SELSKAB 
Vi ser flere af vores kunder – og generelt i landbruget – have samhandel enten 
med eget ApS, A/S eller et I/S, som man er deltager i eller på anden vis er nært 
tilknyttet. 

Det er der som udgangspunkt ingen problemer i, blot man husker, at samhandlen 
skal foregå på markedsvilkår. Ved samhandel forstås her udlejning af driftsbyg-
ninger, salg eller køb af korn, maskinstationsarbejde mv. 

Et punkt, man måske ikke altid er opmærksom på, 
er, at også betalingsbetingelserne skal foregå på 
markedsvilkår. Det gælder både i forhold til de vilkår, 
som fremgår af kontrakten eller fakturaen, men også i 
forhold til den faktiske betaling. 

Landsskatteretten har for nyligt truffet en afgørelse, 
som viser dette med al tydelighed. 

I sagen drev A personlig landbrugsvirksomhed med 
planteavl. A ejer et holdingselskab ApS 2, som ejer ApS 
1. Sidstnævnte driver virksomhed med æggeproduk-
tion, og A udlejer bygninger og arbejdskraft til ApS 1. 

Fakturaerne indeholder sædvanlige betalingsbetingel-
ser, og de anses for at være på markedsvilkår. 

Udfordringen var, at betalingsbetingelserne ikke blev 
overholdt, hvilket betyder, at ApS 1 fik forlænget 
kredit. I sagen var resttilgodehavende fra overdragelse 
af besætning og foder heller ikke udlignet, ligesom 
husleje og vederlaget for arbejdskraften først bliver 
faktureret ved årets udgang, og ikke løbende. Sidst-
nævnte giver reelt også en forlænget kredit.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at A yder en 
kredit til ApS 1, som han normalt ikke ville have ydet 
til uafhængige parter. Landsskatteretten mener, at 
dispositionerne bærer præg af A’s private interesser i 
ApS 1. 

Derfor skifter mellemværendet karakter fra at være 
en forretningsmæssig fordring, og til at være et privat 
udlån. Dette udlån kan ikke være placeret i virksom-
hedsskatteordningen, hvorved der sker en hævning. 

Hvis det er større beløb, kan dette få stor betydning 
for den enkelte erhvervsdrivende med en virksom-
hedsskatteordning, specielt hvis der er opsparet over-
skud igennem flere år.

Vi opfordrer derfor til, at man følger de angivne beta- 
lingsbetingelser, og ikke giver en forlænget kredit, som 
man ikke ville have givet til tredjemand. 

Dette er således både i situationer, hvor man selv er 
hovedaktionær, eller hvor man er interessent i et I/S. 

Det må forventes, at Skattestyrelsen også vil ud-
strække afgørelsen til at omfatte situationer, hvor man 
har nære relationer til sin samhandelspartner, f.eks. 
familierelationer. 

Der må ligeledes henstilles til, at man løbende fak-
turerer for udført arbejde, salg af korn eller opkræver 
husleje, for at dette ikke også bliver sidestillet med en 
forlænget kredit. 

Har du spørgsmål til lige præcis dine forhold, så kon-
takt gerne din økonomikonsulent, som vil vejlede dig.

REGNSKAB OG SKAT
Afdelingsleder
Anne-Mette Hougaard 
Telefon 8791 2012 – Mobil 2481 6501
amh@landboforening.dk
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MODREGNING I OFFENTLIGE YDELSER SOM FØLGE 
AF ÆGTEFÆLLES/SAMLEVERS INDKOMST ER NU  
AFSKAFFET
Fra 1. januar 2023 vil mange pensionister få flere penge ind på kontoen. Det skyl- 
des, at modregningsreglerne nu er blevet ændret, så den indtægt, som din ægte-
fælle eller samlever har fra lønarbejde, selvstændig virksomhed, arbejdsløsheds-, 
sygedagpenge og efterløn, ikke længere skal medtages, når man skal opgøre, hvor 
meget man kan få i folke-, senior- og førtidspension.

Det står klart, efter at et nyt lovforslag den 7. juni 
2022 er blevet vedtaget i Folketinget med stemmer 
fra regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

De nye regler betyder, at uanset hvor stor en arbejds- 
indkomst ens ægtefælle/samlever har, så vil det ikke 
få nogen indflydelse på beregning af ens eget pen-
sionstillæg.

For folkepensionister kan den nye lov betyde helt op til 
45.600 kr. (2022 sats) mere om året før skat i pen- 
sionstillæg, fordi ægtefælles/samlevers løn hidtil er 
blevet modregnet i pensionstillægget. 

Bortset fra ovenstående indkomster, så er der ikke 
blevet ændret noget vedr. de andre indkomster (pen-
sionsudbetalinger, atp, aktie og kapitalindkomst osv.), 
som der skal medregnes fra ægtefælle/samlever. 
De skal fortsat medtages ved beregning af ens egen 
pension. 

Ved beregning af folkepensionstillægget skal ens egen 
indkomst fortsat medtages, hvis indkomsten oversti-
ger bundfradraget på 122.004 kr. (2022 sats)

Folkepensionstillægget bliver nedsat, hvis den sam-
lede indtægt efter bundfradraget på 122.004 kr. er på 
mere end: 

 Gifte/samlevende: 179.700 kr.  (2022 sats)
 Enlig  89.700 kr.  (2022 sats)

Reduktion i pensionstillægget for indkomst ud over 
fradragsbeløbet udgør 30,9% for enlige og 32% for 
gifte/samlevende.

Hvis ens egen personlige indkomst er for høj til, at 
man kan få fuldt pensionstillæg, vil det være muligt 
at nedsætte indkomsten ved indbetaling på enten en 

ratepension eller livrente, da den personlige indkomst 
opgøres efter fradrag af pensionsindbetaling. Ved en 
indbetaling på f.eks. 50.000 kr. på en livrente, vil man 
således kunne hæve folkepensionstillægget med op til 
16.000 kr. før skat.

DEN PERSONLIGE TILLÆGSPROCENT
De nye regler har også betydning for beregning af ens 
personlige tillægsprocent. Den personlige tillægspro-
cent er bl.a. afgørende for, om man er berettiget til 
ældrecheck, heldbredstillæg, varmetillæg og nedsat 
medielicens. Tillægsprocent beregnes minimum en 
gang om året, men hvis indkomsten eller den likvide 
formue ændrer sig i løbet af året, bliver tillægsprocen- 
ten genberegnet.

Ligesom ved beregning af folkepensionstillægget, skal 
man heller ikke her længere medtage ægtefælles/
samlevers indkomst ved beregningen af tillægspro-
centen. 

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

Det betyder, at hvis der er to folkepensionister i en 
husstand, så vil der fremover kunne være stor forskel 
på deres tillægsprocent, da tillægsprocenter fremover 
opgøres hver for sig. Så mens den ene pensionist kan 
have en tillægsprocent på 0, fordi vedkommende har 
en for høj indkomst, så kan den anden pensionist have 
en tillægsprocent på 100.

I det tilfælde kan pensionister, der har 100 i personlig 
tillægsprocent, få både ældrecheck og helbredstillæg, 
mens den anden ikke er berettiget. Det forudsætter 
dog, at man opfylder formuebetingelserne, hvor man 
max må have en likvid formue på 93.000 kr. (2022) 
inkl. en ikke uudnyttet trækningsret på en kredit, som 
har pant i fast ejendom. Så hvis man har en kredit på 
en konto, som man ikke bruger, og det lige er kredit-
ten, som gør, at man har for stor likvid formue, så bør 
man få kreditten opsagt.

I det tilfælde, hvor man har en tillægsprocent på 
mellem 0 og 100, kan man overveje, om man skal 
søge nogle af tilskudsmulighederne, da der jo ikke er 
noget krav om, at tillægsprocenten skal være 100 for 
at kunne søge et tilskud. Hvis tillægsprocent er under 
100, vil tilskuddet bare blive reguleret ned i forhold til 
den opgjorte tillægsprocent. Det samme gør sig gæl-
dende for ældrecheck. Dog udbetales der ikke beløb 
under 200 kr.

Hvis man vælger at søge f.eks. varmetillæg, er det en 
fordel, at det er den pensionist, som har den højeste 
tillægsprocent, der ansøger. For at kunne søge om 
varmehjælp, kræver det dog, at man er enten ejer, 
medejer eller lejer af boligen.

MÅSKE NYE REGLER PÅ VEJ
De nye regler, om at ægtefælles/samlevers indkomst 
ikke skal medtages, er en del af et politisk forlig, hvor 
det samtidig blev aftalt at afskaffe modregning 
 i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, 
hvis folkepensionisten selv har et job. Det betyder, at 
uanset hvad en folkepensionist tjener, vil det ikke blive 
modregnet i folkepensionen.

Den del af aftalen er dog endnu ikke på plads. Beskæf-
tigelsesministeriet oplyser, at der vil blive fremsat et 
lovforslag i slutningen af året, og at det forventes at 
skulle gælde med tilbagevirkende kraft til 1. januar 
2023.

Efterfølgende er der nu kommet ”valg på dagsorde-
nen” på Christiansborg, så om der fortsat vil være 
et flertal, som vil stemme for denne lovændring, må 
tiden vise. 

VI GIVER DIG 
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

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

14 m! Det er den afstand, dit køretøj maksimalt må 
have i standselængde ved nedbremsning fra 30 km/t. 
Det svarer til en bremseevne på 30 % af akselbelast-
ningen. Og da du skal have tid til at reagere, betyder 
det, at du faktisk skal kunne klare selve bremsningen 
på kortere afstand.

Disse nedbremsningslængder kræver, at bremserne 
på vognen er i orden. Det fik mere end 200 landmænd 
vished for ved Planteaftenen på Ytteborg den 14. juni, 
hvor TBS i Holstebro viste deres Agrobremse-stand 
frem. Her demonstrerede René Lundegaard, hvordan 
en bremsetest udføres.

Man kunne se, hvilket lufttryk der skal til, for at brem-
serne på vognen leverer den bremsekraft, der skal 
til. Der blev også vist, hvor meget skævbremsning 
den viste vogn havde og ved hvilket tryk, vognen vil 
blokere. Resultatet af bremsetesten blev udleveret til 
tilhørerne. Heri kunne man også se, hvor stor brem-
seevnen er ved forskellige akselbelastninger.

I forlængelse af en bremsetest fra et værksted, der 
råder over en Agrobremsetest-stand, får du et bud på, 
hvad der skal til for at opnå tilstrækkelig bremseevne 
på din vogn, hvis den ikke bremser, som den skal. Det 
kan være, du har fået monteret større dæk på vognen 
for at forbedre køreegenskaberne ved kørsel i mark, 
men det reducerer bremseevnen. Derfor skal du have 
checket vognen med en bremsetest, hvis du skifter til 
større dæk.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at brem-
serne er justerede og rengjorte forskriftsmæssigt. 
Hvis vognen ikke bremser, som den skal, risikerer du 
uheld på vejen, fordi du ikke kan bremse ordentligt. Og 
idet vognen ikke bremser, som den skal, vil bremse- 
energien blive frigjort i traktorens bremser, med eft-
erfølgende risiko for varmeudvikling, spåner i olien m.v. 
Det kan give betydelige meromkostninger til vedlige-
holdelse af hydrostater mv. i traktoren. 

Så der er al mulig grund til at ofre bremserne på din 
vogn eller redskab stor opmærksomhed. Få testet 
bremserne og udbedret det nødvendige. Det er meget 
billigere, løbende at holde bremserne i orden end det 
er at betale øget vedligehold på traktoren, eller at 
skulle slås med sit forsikringsselskab om en ansvars-
erstatning som følge af uheld på vejen. 

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

HÆNG (IKKE) I BREMSEN

DU SKAL
• kunne nedbremse dit vogntog på under 14 m 

fra 30 km/timen.
• få udført en bremsetest på dine vogne mindst 

en gang årligt.
• altid få en bremsetest med i handlen, når du 

køber ny vogn eller redskab – ikke kun ved 
brugte køretøjer.

• vedligeholde og rengøre bremserne forskrifts-
mæssigt.
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FOKUS ER RETTET MOD ARBEJDSMILJØ OG  
SIKKERHED VED HÅNDTERING AF KVÆG 
I den reviderede udgave af ”Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger” fra 
2022 er kapitel 4 - Håndtering og tilsyn af dyr fortsat det, vi kender fra tidligere, 
men fokus er nu i højere grad rettet mod arbejdsmiljø- og sikkerhed ved håndtering 
af kvæg. 

Danske Anbefalinger er udarbejdet i et samarbejde 
mellem en række specialister med viden og erfaring 
fra forskning, forsøg og rådgivning om indretning og 
brug af kvægstalde. I 2018 kom den sidste revision 
af Danske Anbefalinger, hvor der især blev set på 
kapitlerne 8 og 9 om opstaldning af kalve, ungdyr og 
malkekøer. Denne gang er der blevet set på kapitlerne 
4 og 7 – Håndtering af dyr samt kælvnings- og syge-
faciliteter.

I 7. reviderede udgave af ”Indretning af stalde til 
kvæg – Danske anbefalinger” fra 2022 er kapitel 4 - 
Håndtering og tilsyn af dyr fortsat det, vi kender fra 
tidligere, men hvor fokus nu i højere grad er rettet mod 
arbejdsmiljø- og sikkerhed ved håndtering af kvæg. 

Det tidligere kapitel 7. Kælvnings- og separationsafde-
ling er ligeledes opdateret og nu to særskilte kapitler, 
kapitel 7 - Kælvningsafdeling og kapitel 8 - Separa-
tion- og sygeafdeling. I stedet for overgangsperioden 
fra goldko til nykælver, rettes fokus nu mere mod 
kælvningsafdelingen- og forløbet, samt hvordan per-
sonalet bedst muligt tilgodeser koens særlige behov. 

Til de nysgerrige bliver de reviderede kapitler 
tilgængelige i pdf-format i løbet af dette efterår. 
Danske Anbefalinger er, som ordet antyder, kun anbe-
falinger, hvorimod Bekendtgørelse om dyrevelfærds-
mæssige mindste krav til hold af kvæg er de krav, som 
den enkelte landmand skal efterleve. 

Vi kan dog ikke få for meget plads, når vi indretter 
arealet i staldene til vores højobservations dyr, specielt 
omkring kælvning, hvor det er utroligt vigtigt, at vores 
nykælvere kommer godt i gang med laktationen.

Samtidig er det også vigtigt at have fokus på dyrenes 
velfærd i de daglige arbejdsprocesser, men bestemt 
også i forhold til arbejdsmiljø- og sikkerhed for de per-
soner, der til dagligt arbejder med dyrene.

HÅNDTERING OG TILSYN AF DYR
Nogle af de faktorer, som påvirker risikoen for ulykker 
ved håndtering af kvæg, kan inddeles i tre overordnede 
kategorier: Dyreadfærd, fysiske rammer og persona-

lets adfærd. Det er derfor hensigtsmæssigt først og 
fremmest at lokalisere og dernæst forsøge at isolere 
det, der potentielt kan volde personskade, ved at 
forbedre de fysiske rammer, hvor de typiske arbejds- 
ulykker sker. 

I en undersøgelse, foretaget af psykolog Kent Niels-
en, souschef ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet 
i Gødstrup, der i mange år har beskæftiget sig med 
forebyggelse af arbejdsulykker, var formålet at skabe 
viden om årsager til kvægrelaterede ulykker i landbru-
get. 

Blandt lige knapt 100 adspurgte personer i kvægbru-
get, som alle på forskellig vis havde været udsat for 
en arbejdsulykke indenfor det sidste år (2021), viste 
det sig, at 1/3 af ulykkerne var relateret til arbejdet 
med og omkring kvæg. Her vurderede omkring 50 % 
af de adspurgte, at bedre fysiske rammer kunne have 
forhindret arbejdsulykken. 

Bedre drivgange, separations- og fikseringsmulighe- 
der i forbindelse med håndtering af kvæg, da det er 
her, mange af arbejdsulykkerne sker.  Et andet om-
råde, hvor arbejdsulykker forekommer ret hyppigt, er 
i forbindelse med malkning, hvor køerne ved refleks 
reagerer og derved risikerer at forårsage personska- 
der. 

Der findes flere gode inventarløsninger, som kan være 
medvirkende til at håndtere kvæget langt mere sikkert 
og dermed i højere grad forsøge at forhindre arbejdsu-
lykker og personskader.  

KÆLVNINGSAFDELINGEN
I de tidligere udgaver af Danske Anbefalinger var 
afsnittene omkring kælvnings- og sygefaciliteter slået 
sammen, da mange af elementerne går igen i de to 
afsnit.

I forbindelse med den nye revision blev det besluttet 
at dele de to afsnit i to nye kapitler, så man bedre kan 
holde fokus på de ting, der er vigtige for hver at de to 
staldafsnit. 
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I det nye kapitel 7 – Kælvningsafdeling er hele forløbet 
omkring kælvning taget med. Det vil sige afgoldning, 
selve goldperioden med Far-off og Close-up grupper, 
fællesforberedelsesbokse og enkeltkælvningsbokse og 
endeligt opstarts- og nykælverhold.

SEPARATION- OG SYGEAFDELING
I kapitel 8 - Separation- og sygeafdeling er hele 
behandlingsområdet beskrevet, samt de forhold der 

skal tages hensyn til i forbindelse med opstalding af 
egentlige syge dyr. 

Har dyrene behov for enkeltopstaldning på grund af 
risiko for smitte, eller er der f.eks. bare behov for at 
kunne tilgodese et svagt dyr. 

Bygningsrådgiver kvæg 
Mia Stenbryggen Nielsen 

Telefon 9999 2315  
Mobil 2119 1253

Mail: mia@byggeri-teknik.dk

BYGGERI & TEKNIK I/S
Bygningsrådgiver kvæg
Helge Kromann  
Telefon 9999 2320  
Mobil 2257 6798 
Mail: hek@byggeri-teknik.dk
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Vores årlige traktortræk ved Gl. Estrup fik et besøgstal, 
som overgår samtlige tidligere år. Folk fra både nær og 
fjern fandt sammen omkring røg og pølser, og der var 
en stor opbakning hele vejen rundt. Der var fællesskab 
på tværs af aldre, og vi havde en stor skare af frivillige, 
som sørgede godt for alle de besøgende og sikrede et 
vellykket og sammenhængende traktortræk fra start 
til slut. 

Efterfølgende arrangerede Norddjurs LandboUngdom 
en kanotur på Alling Å. Samtlige kanoer i Allingåbro 
blev booket, og folk var i højt humør. Et fåtal endte 
selvfølgelig med tørre klæder efter sådan en tur. 

Medhjælperfest var en selvfølge for de rekordmange 
frivillige, som havde givet en tiltrængt og værdsat 
hånd med både før, under og efter traktortrækket. 
Det blev afholdt i Fausing Forsamlingshus, og igen var 
fællesskabet i fokus, hvor der blev snakket på kryds og 
tværs. 

Bedriftsbesøg er et almindeligt arrangement for Land-
boUngdom, men da vi i maj måned tog ud til landmand 

Carsten Siegumfeldt, var det med lidt større forvent-
ninger end sædvanligt. Og samtlige forventninger blev 
indfriet. Det er altid interessant at høre om virksom-
heder, og få lov til at komme om bag kulisserne og 
være i stand til at stille spørgsmål og opnå større 
forståelse og erfaring på en lang række områder. 

I sommeren blev der også tid til et mere sportsligt ar-
rangement, da vi inviterede folk til et forhindringsløb. 
Det var egentlig et arrangement, som har været på 
tegnebrættet i noget tid, men grundet corona blev det 
først muligt i år. Forhindringsløbet gav de deltagende 
mulighed for at dyste mod hinanden, men ekstrem-
banen resulterede mere i samarbejde end egentlig 
konkurrence. 

I den kommende tid har vi en del nye initiativer og 
idéer. I oktober måned afholder Norddjurs LandboUng-
dom første undertøjsaften, og allerede nu tegner det 
godt. De kvindelige medlemmer bliver inviteret til 
Hunkemöller, hvor der vil være specialåbent kun for 
de deltagende, og man vil finde særlige rabatter for 
medlemmer.  

FÆLLESSKABET I FRONT HOS NORDDJURS 
LANDBOUNGDOM
Efter forårets generalforsamling med rekordmange opstillere og kampvalg har Nor-
ddjurs LandboUngdom været arrangør for en lang række begivenheder. 

Fotos: Norddjurs LandboUngdom
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Vi skal endvidere besøge DLF, da vi afhol- 
der virksomhedsbesøg, hvor fagligheden 
vil være i højsædet. 

Af de mere gængse arrangementer lyder 
den velkendte julefrokost og selvfølgelig 
vores kære madlavningsaftner, som altid 
er i høj kurs. Madlavningsaftnerne foregår 
i den lokale skoles hjemkundskabslokaler, 
og der er som regel en del mænd, som 
står med højt humør, gåpåmod og en 
anelse forvirring malet i ansigtet, når 
vores faste underviser fortæller om de 
forskellige retter, som skal laves den 
pågældende aften. 

Generelt har vi haft et halvår, hvor fæl-
lesskabet har været i front, og det er 
dejligt at se, at der er stor opbakning til 
de arrangementer, som bliver afholdt. 
Mon ikke det næste halve år tegner lige så 
godt.  

Jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at blive 
medlem af landboungdom.

NORDDJURS LANDBOUNGDOM
Formand
Jacob Laursen 
Mobil 6016 9758
Mail: va.ja@live.dk

Fotos: Norddjurs LandboUngdom

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

Efterår 2022
Snitning af majs og græs

Plukkebord til majs monteret på snitter eller mejetærsker
Spredning af kalk
Dybdeharvning

Flytning af gylle med lastbil

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres
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Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

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.

vilomix.dk

Mørke - Rønde - Kolind
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AKTIVITETER I SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM 
Siden sidst har vi endelig langt om længe fået afholdt 
vores årlige traktortræk. Det var en super god dag 
fyldt med traktorer og røg. Det var dejligt at komme 
i gang igen efter en corona pause. Vi oplevede god 
opbakning både fra publikum og trækkere og ikke 
mindst fra alle hjælperne. Det er skønt, at der er så 
mange, som har lyst til at give en hånd med, så alle får 
en fantastisk dag. 

Inden vi gik på sommerferie afholdt vi en hjælper-
fest for alle dem, som har hjulpet med at arrangere 
traktortrækket. Derudover spillede vi fodboldgolf og 
sluttede af med at grille en pølse og drikke en øl. Det 
er efterhånden blevet en sjov tradition, at vi spiller 
fodboldgolf, inden høsten for alvor starter. 

Den 3. september var der DM i traktortræk ved DLG 
i Tjele. Vi havde fyldt en bus til at heppe på de lokale 
trækkere fra Sydøstdjurs, og det var også en festlig 
dag.

Efteråret har indtil videre budt på et bedriftsbesøg hos 
Jørgen Konrad i Kolind og den 3. november besøger 
vi, i samarbejde med Viking Danmark, Anders Levring 
i Fjellerup. Arrangementerne er kun for medlemmer, 

så har du eller din medarbejder/elev ikke meldt sig ind 
endnu, så kan det stadig nås. Der er altid plads til flere 
medlemmer. Året bliver som altid afsluttet med en 
julefrokost.

I skrivende stund har vi ikke afholdt årsmøde i Land-
boungdommen endnu – det finder sted den 24. 
september. Her kigger vi tilbage på det seneste år og 
vælger repræsentanter til hovedbestyrelsen.
Den 28.-29. oktober er der DM i pløjning på Hesselåvej 
31, 7500 Holstebro. Her er alle velkomne til at se ve- 
teranpløjere samt LU-pløjere konkurrere om at lave 
den pæneste fure.

Fotos: Sydøstdjurs LandboUngdom

Fotos: Sydøstdjurs LandboUngdom

SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM
Kasserer
Helle Hansen
Mail: helleghansen@hotmail.com
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HER I HUSET KOMMER VI HELE VEJEN 
RUNDT
Selvom tal er tal, og en udregning er en udregning, så er der alligevel noget særligt 
ved arbejdet med økonomi i Djursland Landboforening, hvis man spørger Henrik 
Larsen. ”Her kommer vi hele vejen rundt om medlemmerne og kunderne. Vi er med, 
når virksomheden stiftes, vi er med, når den udvides, men vi er også med, når den 
afvikles eller overdrages”.

Økonomiafdelingen i Djursland Landboforening 
fylder godt i landboforeningens samlede medarbej- 
derstab. I spidsen for afdelingen står Henrik Larsen, 
som siden 2003 har været chef for Økonomi og 
regnskab. Med sine 48 år har han allerede fejret 
sine første 25 år i landboforeningen – det gjorde 
han sidste år - for han var ikke mere end 22 år 
gammel, da han startede som økonomiassistent i 
Djursland Landboforening.

Henrik Larsen er uddannet ved SKAT i Grenaa Kom-
mune, og efter at have været et smut i militæret i 
Aalborg ville han gerne tilbage til Djursland for at 
arbejde. 
Den 22-årige Henrik Larsen, som ikke kommer fra 
en landbrugsmæssig baggrund, søgte et job hos 
Djursland Landboforening, som dengang havde et 
kontor i Grenaa.

”Tysk sagde mig ingenting, men det gjorde tal der- 
imod. Jeg har altid haft nemt ved tal. Tal er i princip-

pet tal, uanset hvilken virksomhed du arbejder for, 
men der er alligevel noget anderledes ved arbejdet i 
landboforeningen. Her i huset kommer vi hele vejen 
rundt om medlemmerne og kunderne. Vi kan være 
med, når virksomheden stiftes, når virksomheden 
udvides, i virksomhedens drift, men vi kan også 
være med, når den skal overdrages eller nedlæg-

Af Sabrina Brohus

”Vores strategi er, at vi selv uddanner 
vores assistenter. På den måde undgår 

vi at stjæle medarbejdere fra vores 
kollegaer, og vi kan oplære vores 

assistenter i den kultur, som vi har her i 
landboforeningen”. 

Henrik Larsen, chef for Økonomi og 
regnskab.

Sidste år kunne Henrik Larsen fejre sit 25-års jubilæum i Djursland Landbo-
forening. Siden 2003 har han været chef for Økonomi og regnskab.
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ges, fordi vi har eksperter på alle områder. 
Det er fedt”, lyder det fra Henrik Larsen, som 
i dag fortsat sidder med skatterådgivning og 
økonomisk rådgivning for en række kunder. 
Derudover har han naturligvis en række 
ledelsesopgaver for afdelingens ansatte, 
men de opgaver deler han med sin kollega 
Anne-Mette Hougaard, som er afdelingsleder 
i Regnskab og Carsten Sørensen, som er afde-
lingsleder i Driftsøkonomi.

VI OPLÆRER VORES EGNE
Økonomiafdelingen i Djursland Landbofore- 
ning har i gennemsnit 23 års anciennitet – og 
det til trods for at der altid er elever under 
uddannelse. 

Afdelingen står overfor et generationsskifte, 
og dér har Henrik Larsen en helt klar strategi 
for at sikre stabilitet for foreningens medlem-
mer og kunder og ikke mindst medarbejderne 
i afdelingen.

”Vores strategi er, at vi selv uddanner vores 
assistenter. På den måde undgår vi at stjæle 
medarbejdere fra vores kollegaer, og vi kan 
oplære vores assistenter i den kultur, som vi 
har her i landboforeningen, og det fungerer 
rigtig godt. 

Vi er jo så heldige, at de nyuddannede as-
sistenter vælger at fortsætte med at arbejde 
hos os”, fortæller Henrik Larsen.

Djursland Landboforening har netop fejret to 
nyuddannede assistenter, som har takket ja 
til at fortsætte med at arbejde i landbofore-
ningen, og økonomiafdelingen har i samme 
åndedrag ansat en ny regnskabselev. Det 
betyder, at afdelingen nu har en hel gruppe af 
unge kræfter, som kan sparre med de mere 
erfarne assistenter.

”Det giver en rigtig god dynamik i afdelingen. 
Vi har en størrelse, som gør, at der altid er en 
kollega rundt om hjørnet, som man kan søge 
sparring med. Det bruger vi rigtig meget”.

LET PÅ TÅ
Når Henrik Larsen har fyraften, sætter han 
kursen mod Hornslet, hvor han og Lone for 
nyligt har bygget hus. Parret har tilsammen 
4 sammenbragte børn, hvor kun en enkelt er 
hjemmeboende, når han ikke er på efterskole.

Lone og Henrik elsker at danse. Det har de gjort, siden de 
mødte hinanden. De sidste seks år har de hver onsdag dan-
set i Aarhus med Marianne Eihilt som underviser. Ja, det er 
hende fra ”Vild med Dans”.
”Hun er bare rigtig sød og fuld af energi. Vi har altid en god 
aften, hvor vi får grinet og hygget os”.

BLÅ BOG: 
• 48-årige Henrik Larsen blev i 2003 chef for 

økonomi og regnskab i Djursland Landbo-
forening.

• Han blev som 22 årig ansat som økono-
miassistent i Djursland Landboforenings 
Grenaa-afdeling.

• Henrik Larsen kunne i 2021 fejre sit 25 års 
jubilæum i foreningen.

• Henrik Larsen og kæresten Lone bor i 
Hornslet og har sammen fire sammen-
bragte børn.

MEDARBEJDERPORTRÆT
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THI KENDES FOR RET

I en helt ny afgørelse traf Vestre Landsret afgørelse 
i en sag, der angik to tidligere samlevere, som havde 
boet sammen siden 1997. 

Sagen drejede sig om, at kvinden havde bedt man-
den om at flytte kun 5 måneder efter, at han havde 
indfriet deres fælles lån på kr. 250.000. Midlerne 
havde han fået fra udbetaling af sin selvpensione- 
ringskonto. 

Parterne havde optaget det fælles lån nogle år 
forinden, og lånet var blevet brugt til at etablere et 
solcelleanlæg på parrets bolig, som kvinden var ejer 
af. 

Ifølge mandens forklaring var det i sin tid tilfældigt 
på grund af en skattegæld, at han ikke var kommet 
med på skødet. Han havde dog altid betragtet huset 
som fælles, og havde moderniseret og forbedret det 
løbende, medens parret boede sammen, ligesom 
han heller ikke syntes, det var mærkeligt, da banken 
også bad ham om at underskrive på lånepapirerne. 

Under sagen krævede manden, at kvinden skulle 
betale ham de penge, han havde brugt til at indfri 

det fælles lån med, da huset var hendes, og fordi 
han nu var flyttet. 

Han mente, at kvinden havde opnået en uberettiget 
vinding og værditilvækst på sit hus i kraft af hans 
penge, og at hans forventninger til et fortsat samliv 
nu var bristede. 

Manden mente, at de begge to havde bidraget 
økonomisk til de fælles fornødenheder under sam-
livet efter hver deres formåen. 

Kvinden mente dog, at hun havde bidraget mest til 
økonomien, og at det kun var rimeligt, at manden 
havde indfriet lånet for at bidrage. I øvrigt påstod 
kvinden, at hun aldrig havde bedt manden om at 
indfri gælden, og at hun heller ikke havde ”lånt” 
pengene af ham.

Der var ikke oprettet et gældsbrev mellem dem.

SKULLE KVINDEN BETALE MANDEN FOR HANS 
INDFRIELSE AF ET FÆLLES LÅN?    

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 det eneste, manden 
havde behøvet for at sikre sig, var at lade oprette et 
gældsbrev, hvor kvinden skrev under på, at hun hav-
de lånt pengene af ham og skyldte ham dem. Hvis 

lånet samtidigt var på anfordringsvilkår, havde man-
den kunnet kræve beløbet betalt af kvinden når som 
helst, under eller efter samlivets ophør.  

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

Byretten afgjorde, at det måtte have stået kvinden 
klart, at det kom som en overraskelse for manden, 
at kvinden ville ophæve samlivet med ham kun fem 
måneder efter, at han havde indfriet den fælles gæld, 
der var brugt til en forbedring af hendes hus. 

Byretten mente ikke, at det var rimeligt, at kvinden 
havde opnået en ugrundet berigelse samtidigt med, 
at manden måtte flytte.  

Byretten fulgte mandens krav om tilbagebetaling. 

Kvinden ankede sagen, der kom for Landsretten. 

For Landsretten afgav manden og kvinden yderligere 
oplysninger om, hvem de mente, der havde betalt for 
hvad under samlivet. 

Landsretten lagde mest vægt på oplysningerne fra 
kvinden om, at hun havde betalt betydelige beløb til 

fællesrejser, og at manden mest havde brugt sine 
penge til at nedbringe sin skattegæld og til at foreta-
ge pensionsopsparing under samlivet.  

Landsretten mente derfor ikke, at manden havde 
løftet sin bevisbyrde for, at kvinden havde opnået en 
uberettiget berigelse ved, at han havde indfriet hele 
gælden.  
Landsretten mente i øvrigt heller ikke, at det kunne 
tillægges nogen betydning, hvilken forventning man-
den havde haft til længden af et fortsat samliv med 
kvinden. 

Landsretten frifandt derfor kvinden. 

Manden tabte sagen og blev dømt til at betale sa-
gens omkostninger med 76.900 kr. 

HVORDAN TROR DU DOMSTOLENE AFGJORDE SAGEN? 

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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NAVNENYT
EFTERÅRSMØDER 2022
KVÆGBRUGSUDVALGET 
Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18.30
Fyraftensmøde for kvægbrugere – med af-
tensmad.
Sted: Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde 
Tilmelding: Senest den 21. oktober kl. 12 på 
tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.
dk/arrangementer

SVINEPRODUKTIONSUDVALGET 
Tirsdag den 1. november 2022 kl. 17.00
Fyraftensmøde for svineproducenter – med 
aftensmad.
Sted: Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde
Tilmelding: Senest den 28. oktober kl. 12 på 
tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.
dk/arrangementer

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR
Torsdag den 3. november 2022 kl. 18.00
Fagligt planteavlsmøde med aftensmad (af-
tenmøde)
Sted: Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde 
Tilmelding: Senest den 31. oktober på tlf. 8791 
2000 eller via www.landboforening.dk/arran-
gementer

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 12.00
Fagligt planteavlsmøde med frokost (efter-
middagsmøde)
Sted: Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde 
Tilmelding: Senest den 4. november på tlf. 
8791 2000 eller via www.landboforening.dk/
arrangementer

DELTIDSUDVALGET
Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.30
Møde om CAP-reform i forhold til deltidsland-
mænd
Sted: Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde 
Tilmelding: Senest den 14. november på tlf. 
8791 2000 eller via www.landboforening.dk/
arrangementer

VEL MØDT!

Uddannelse
STINE NYBRO KOCH er pr. 
31. august 2022 færdigud-
dannet som Økonomiassi-
stent 

Uddannelse
PERNILLE HOLMBERG  
MADSEN er pr. 31. august 
2022 færdiguddannet som 
Økonomiassistent 

Nyansættelse
RASMUS JUUL ANDERSEN er 
pr. 1. september 2022 ansat 
som elev i Økonomi & Regn-
skab.

30 års jubilæum
LISELOTTE MADSEN kan den 
1. december 2022 fejre 30 
års jubilæum.

Jubilæet markeres internt.



Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18.30
Fyraftensmøde for kvægbrugere med aftensmad  
– hakkebøf med bløde løg.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 21. oktober kl. 12 på tlf. 8791 2000 
eller via www.landboforening.dk.
Arrangør: Djursland Landboforening - kvægbrugsudvalget

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 17.00 
Fyraftensmøde for svineproducenter med aftensmad  
– stegt flæsk med persillesovs.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 28. oktober kl. 12 på tlf. 8791 2000 
eller via www.landboforening.dk.
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget og LVK svinedyrlægerne

Torsdag den 3. november 2022 kl. 18.00 – 22.00
Planteavlsmøde – med smørrebrød  
Nærmere program følger på www.landboforening.dk primo november.  
Bemærk, samme møde afholdes også den 8/11 om eftermiddagen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 31. oktober 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

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 12.00 – 15.30
Planteavlsmøde – med smørrebrød.  
Nærmere program følger på www.landboforening.dk primo november.  
Bemærk, samme møde afholdes også den 3/11 om aftenen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 4. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk 
Pris: Gratis for medlemmer – ikke-medlemmer: 200 kr. ex moms
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.30 – 21.30
Møde om CAP-reform i forhold til deltidslandmænd  
– med indlæg fra en af planteavlskonsulenterne
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 14. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk 
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

25.
OKTOBER 

01.
NOVEMBER

03.
NOVEMBER

08.
NOVEMBER

16.
NOVEMBER

ARRAN
GEM

EN
TER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER
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21.
FEBRUAR

09.
NOVEMBER

10.
NOVEMBER

24.
NOVEMBER

22.
FEBRUAR

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 8.30 – 16.00
Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis  
– (kursusnr. 461301DL8/1-23).  
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: Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID  
– find kurset på www.landboforening.dk/arrangementer  
og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 8.30 – 16.00
Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis  
- (kursusnr. 461301DL8/2-23).  
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: Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID  
– find kurset på www.landboforening.dk/arrangementer og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Onsdag den 9. november 2022 kl. 19.30
Foredrag v/Henning Hansen – Korsbæks stærke kvinder i mit hjerte.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 1. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 10. november 2022 kl. 13.30
Foredrag v/Gudmund Rask Pedersen – om ”Oplivning”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 100 kr. pr. deltager 
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 24. november 2022 kl. 13.30
Foredrag v/Peter Sand Høyer – om ”Verdens tag”:  
En rejse til Tibet, Lille Tibet og Kina.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 100 kr. pr. deltager 
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget
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Onsdag den 7. december 2022 kl. 19.30
Julehygge, fællessang og foredrag v/sognepræst Maria Behrenthz.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 30. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æbleskiver og kaffe
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 8. december 2022 kl. 13.30
Foredrag v/Jan Schmidt: – ”Ind under jul”. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 100 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 12. januar 2023 kl. 18.00
Vinterfest med spisning og underholdning  
– v/Dagmar Winther og Kenneth Degnbol. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På 8791 2000 eller via www.landboforening.dk 
Pris: 250 kr. pr. deltager inkl. mad, drikke og underholdning
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30
Foredrag v/Annemare Hessellund Beanland – ”Fra millionær 
til……”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 10. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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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

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!

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 · MMoobbiill  4400229966003399 

Uforpligtigendetilbud gives!
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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

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

Kjeld Andreasen forsøgsleder 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

Bente Mikkelsen assistent 8791 2095 2336 4770 bmi@landboforening.dk

Eigil Thorsgaard assistent 8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk
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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

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

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

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

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

Rasmus Juul Andersen elev 8791 2013 2328 0475 rja@landboforening.dk

DRIFTSØKONOMI

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

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

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

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

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

PENSIONSOVERBLIK

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

FARMSEKRETÆR

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

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

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

DØDSBOBEHANDLING

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

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

STØTTEORDNINGER

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

JURIDISK AFDELING Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!
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