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FORMANDSORDET

Tilbage i november var jeg til Landbrug & Fødevarers  
delegeretmøde i Herning sammen med resten af 
bestyrelsen i landboforeningen. Her fik vi alle et par 
gode dage med aktuel landbrugspolitik på dagsorde-
nen. 

På mødets sidste dag blev jeg genvalgt til Landbrug 
& Fødevarers Forretningsudvalg – et udvalg, som fra 
1. januar 2023 samler primær- og virksomhedssiden 
i Landbrug & Fødevarer i én samlet struktur med for-
mandskab, forretningsudvalg og en hovedbestyrelse.

Jeg er utrolig glad for at få muligheden for at præge 
fremtiden for dansk landbrug. Det betyder rigtig meget 
for mig, at jeg får indflydelse på at søsætte en ny 
struktur i og for Landbrug & Fødevarer 2.0. 

Jeg har haft indflydelse på den nye organisationsop-
bygning i Landbrug & Fødevarer, og derfor har det mit 
fulde fokus, at Landbrug & Fødevarer får succes med 
disse ændringer.

Det er ikke en selvfølge, at en organisatorisk ændring 
fungerer fra dag ét. Det er utrolig vigtigt for mig, at 
medlemmerne bag de primære foreninger fortsat 
kan se sig selv i det landbrugspolitiske arbejde, som 
foregår i Landbrug & Fødevarer, og at Landbrug & 
Fødevarer når helt ud til landbruget, således landbru-
gets bedste interesser varetages. 

Som I kan læse bagerst i dette blad, så indbyder land-
boforeningen til en række årsmøder hen over vinteren. 
Her kan vi mødes og få diskuteret nogle af de land-
brugspolitiske udfordringer, vi står overfor. Jeg håber, 
at I vil afsætte tid til at bakke op om de kommende 
møder – så får vi ved samme lejlighed også mulighed 
for at hilse på hinanden.

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

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

Vinterens første sne: 21. november 2022
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Af journalist Sabrina Brohus

TO HOVEDER ER BEDRE END ÉT, NÅR DE STORE 
BESLUTNINGER SKAL TAGES
Nicolaj Kruse og Rasmus Kildal har slået deres bedrifter sammen. Nu er de to om at 
dele ansvaret, to om at tage de store beslutninger og to om at sikre, at virksomhe-
den kommer til at stå stærkt i fremtiden.

Nicolaj Kruse og Rasmus Kildal har gået i folkeskole 
sammen. De er vokset op i samme område, er begge 
udannede landmænd, og de har hver især siden 2016 
været selvstændige mælkeproducenter. 1. januar 2022 
fik de papir på, at de har valgt at slå deres bedrifter 
sammen under navnet Enslev Agro I/S – en beslut-
ning, som har været tre år undervejs.

SKAL DET VÆRE OS 2?
Nicolaj Kruse købte tilbage i 2016 ejendommen på 
Kanalvej i Enslev ved Grenaa, hvor han startede 
mælkeproduktion under navnet Enslev Agro. Han 
havde et tæt samarbejde med naboen – som også er 
hans far – og efter at have fået bedriften på en rigtig 
fornuftig kurs, var det tid til at overveje fremtiden og 
udviklingen af virksomheden.

”Jeg havde et nedslidt anlæg, så jeg vidste, at der 
skulle gøres noget, jeg var bare i tvivl om, hvad”, 
fortæller Nicolaj.

Godt 6 km væk bor 33-årige Rasmus Kildal. Han har 
også siden 2016 været selvstændig mælkeproducent. 
Han har et samarbejde med sin far, men faderens 
ejendom bliver eksproprieret i forbindelse med den 
nye omfartsvej ved Grenaa. Meget af ejendommens 
areal bliver udlagt til udstykning, og selvom Rasmus 
lejer ejendommen af kommunen og beholder sin 
besætning, så kan han se, at der skal mere til, hvis der 
skal skabes en fremtid i Åstrup.

“Jeg var nået til det punkt, at enten skulle 
jeg finde noget at købe, ellers ville jeg 
sætte dyrene ud. Det var ikke specielt 

motiverende, at man gerne ville videre, 
men det ikke kunne lade sig gøre”. 
Rasmus Kildahl, mælkeproducent.

Nicolaj Kruse (tv) og Rasmus Kildal (th) fik den 1. januar 2022 papir på, at de har 
valgt at slå deres bedrifter sammen under navnet Enslev Agro I/S.
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”Min kone og jeg var rundt i hele landet for at se på de 
ejendomme, som var til salg. Min kone er dyrlæge, og 
hun var måske mere åben overfor, hvor vi skulle bo, 
end jeg var. Jeg var mere til at blive her i området. Som 
landmand er det svært at starte et nyt sted, hvor man 
ikke lige kender nogen”, forklarer Rasmus.

En dag, hvor Nicolaj er ude at købe nogle dyr hos Ras-
mus, falder snakken på Rasmus og familiens søgen 
efter ejendom og hans tanker om fremtiden.

”Jeg var nået til det punkt, at enten skulle jeg finde no-
get at købe, ellers ville jeg sætte dyrene ud. Det er ikke 
specielt motiverende, at man gerne vil videre, men at 
det ikke kan lade sig gøre”, fortæller Rasmus.

Nicolaj, som også havde planer og ønsker om en ud-
videlse, syntes ideen om at gå sammen lød fornuftig, 
og parret begyndte kort efter at arbejde sammen og 
henimod en sammenlægning.

TO HOVEDER ER BEDRE END ÉT
Efter beslutningen om sammenlægningen begynder 
Nicolaj og Rasmus at renovere Nicolajs eksisterende 
staldanlæg. Selvom I/S’et først endeligt trådte i kraft i 
januar 2022, arbejdede parret tæt sammen hele 2021.

”Vi talte om at bygge nyt, men vi valgte at renovere, 
fordi det var billigere. Ingen ved, hvordan reglerne og 
rammerne ser ud for landbruget om 10 år. Vi vil ikke 
stå med en ny stald for flere millioner, som pludselig er 
ubrugelig”, understreger Nicolaj.

Alt undtagen taget og spær bliver renoveret i stalden, 
hvor der også bliver lavet flere sengebåse og to 
robothuse, som passer til de fire nye malkerobotter. 

Ejendommen husede også en gammel slagtesvine- 
stald, som i dag er renoveret, så der er plads til ungdyr 
og goldkøer.

”Vi har i det hele taget lavet rigtig meget selv. I den 
gamle svinestald har vi rørt ved alt undtagen elektri- 
citet”, fortæller Nicolaj.

Allerede i den første del af processen kommer de 
første fordele i at være to.

”Det er bare godt at have en at sparre med. Der er 
mange økonomiske og ledelsesmæssige beslutninger, 
som skal tages. Specielt i år. Det er jo store beløb, som 
vi flytter rundt med, og det er altid godt med et andet 
syn eller vinkel på sagen”, mener Nicolaj.

”Det er jo ikke fordi, at vi ikke har lavet fejl, for det har 
vi da, men så er vi bare to om at være enige om at lave 
den fejl”, siger Rasmus med et smil.

EN FÆLLES ENHED
Selvom Enslev Agro I/S bliver drevet på den ejendom, 
som Nicolaj engang drev alene, så bliver alt nu gjort i 
fællesskab, og arbejdsfordelingen har de sidste par år 
faktisk givet sig selv.

LANDMANDSPORTRÆT

Alt undtagen taget og spær er blevet renoveret 
i stalden, hvor der også bliver lavet flere sen-
gebåse og to robothuse.

Enslev Agro I/S har 275 årskøer, 20 kødkvæg og 
driver 550 ha.

“Jeg har intet problem med at fragive mig 
ansvar, når jeg ved, at jeg får noget, der er 
bedre. Rasmus er rigtig dygtig med køerne, 

og det har han bevist de sidste 6 år”. 
Nicolaj Kruse, mælkeproducent.
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”Nu er der efterhånden lavet så meget om herude, at 
intet længere er det samme. Vi er startet på ny, men 
igen, så er denne ejendom hverken mit eller Nicolajs 
fødehjem, så er der ikke de samme følelser involveret”, 
fortæller Rasmus.

Nicolaj har da heller ikke haft problemer med at 
fralægge sig hverken beslutninger eller arbejdsom-
råder til Rasmus. Parret snakker sammen dagligt og 
vender de forskellige situationer i fællesskab, hvilket 
fortsat er en af de store grunde til, at de valgte at slå 
sig sammen.

”Rasmus er 95% ko-mand, hvor jeg er mere halv om 
halv. Jeg har intet problem med at fragive mig ansvar, 
når jeg ved, at jeg får noget, der er bedre. Rasmus 
er rigtig dygtig med køerne, og det har han bevist de 
sidste 6 år”, understreger Nicolaj.

”Og sådan har jeg det med marken. Jeg er bedøvende 
ligeglad med, om traktoren er rød eller blå – bare det 
bliver godt. Det er kun godt, at vi ikke er to, der er lige 
passionerede omkring køerne, så kunne vi rigtig gå der 
og slås om de små detaljer”, mener Rasmus.

HVA’ SÅ NU? 
Det har været, uden at overdrive, et vildt år for de to 
mælkeproducenter. De har renoveret, bygget til og om, 
flyttet dyr og sammenlagt to virksomheder – og det er 
gået godt.

”Vi er nået til et punkt nu, hvor der er noget, der hed-
der hverdag, og så arbejder vi henimod mere frihed, 
fordi vi nu er to om at dele ansvaret. Det er målet”, 
lyder det fra Rasmus.

Inden længe går murerne i gang med personalestuen 
til de nu 7 ansatte og den er længe ventet, da også 
medarbejderne har levet og arbejdet i denne omstil- 
lingsproces.

”Det har også været anderledes og svært for dem, 
men de har været gode til at være i det”, siger Rasmus.

Samtidig har parret noget før tid nået deres produk-
tionsmål for resultaterne i stalden, og de mange liter 
mælk viser, at de to hold køer trives i de nye omgivel- 
ser og med hinanden.

”At flytte køerne gav særligt mig mange bekymringer. 
Det er jo ikke bare selve køreturen, men faldt dyrene 
pludselig drastisk i ydelse? Kunne de finde ud af at gå 
op i sandbåsene, når de nu var vant til dybstrøelse, og 
kunne de styre, at de selv skulle gå i malkerobotten, 
når de er vant til en malkegrav? Det har været en stor 
omvæltning – både for dyrene og for os”, forklarer 
Rasmus.

Parret har det sidste år haft fuld fokus på, at produk-
tionen skulle op at køre, og nu hvor der er lidt mere 
overskud, har de lige et par småting, som hænger lidt i 
bremsen.

”Vi har mange hængepartier, som skal ordnes nu. Vi 
har blandt andet noget vej, der skal laves og nogle tag- 
render – ikke noget der laver penge, men noget som er 
rart at have”, lyder det fra Nicolaj.

BLÅ BOG
• 33-årige Nicolaj Kruse og 33-årige Rasmus 

Kildal har slået deres malkekvægsbedrifter 
sammen.

• Enslev Agro I/S blev en realitet 1. januar 2022, 
men hele 2021 har parret renoveret de ek-
sisterende produktionsanlæg hos Nicolaj Kruse.

• Parret ejer i fællesskab 275 årskøer, 20 kød-
kvæg og driver 550 ha.

• Enslev Agro I/S har i alt 7 ansatte.
• På arealerne har de traditionelle salgsafgrøder 

samt grovfoder til deres egen malkekvægs-
besætning.

• De har forpagtet Nicolajs faders jord, og leverer 
grovfoder til hans malkekvægsbesætning.

• Privat har Nicolaj Kruse en kæreste og to børn 
på henholdsvis 10 og 11 år.

• Rasmus Kildal har en hustru og to børn på 2 og 
4 år samt en lille ny på vej i januar 2023.

Nicolaj Kruse og Rasmus Kildal har investeret i 
fire nye malkerobotter.
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Efter beslutningen om sammenlægningen begynder Nicolaj og Rasmus at renovere 
Nicolajs eksisterende staldanlæg. Selvom I/S’et først endeligt trådte i kraft i januar 
2022, arbejdede parret tæt sammen hele 2021.

”Det har været et vildt år. Nu er der ved at være ro på 
bagsmækken, og vi ved, hvad vi skal. Nu drømmer vi 
vist bare om et helt almindeligt år”.

Fremadrettet vil de fortsat udvikle virksomheden, så 
den er rustet til at modstå de udfordringer, som måske 
kommer. 

LANDMANDSPORTRÆT

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
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NYT KLIMAKRAV OM UGENTLIG UDSLUSNING AF 
GYLLE FRA DEN 1. JANUAR 2023
I Landbrugsaftalen fra oktober 2021 blev det besluttet, at der skal indføres krav om 
hyppigere udslusning af gylle i svinestalde. 

Ved hyppig udslusning begrænses gyllens opholds- 
tid i stalden, idet den flyttes til det udendørs lager 
som minimum hver syvende dag. Her er tempera-
turen lavere, og der etableres enten tæt eller fast 
overdækning, hvorved udledningen fra gyllen re-
duceres. Den hyppigere udslusning antages at give 
en samlet CO2-reduktion på 0,17 mio. tons i 2030. 
Kravene fastsættes i Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, og de har været i høring her i efteråret, og 
forventes at gælde fra den 1. januar 2023.

HVAD GÆLDER?
I alle stalde med slagtesvin skal der som udgangs- 
punkt foretages ugentlig udslusning af gylle, mens 
kravet for søer og smågrise først gælder for nye  
staldafsnit. Der forventes at blive krav om logning ved 
som minimum at registrere dato i en logbog. Vi kender 
dog først de endelige regler, når ændringer i Husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen er vedtaget. Alle stalde 
med slagtesvin skal som udgangspunkt udsluse gylle 
minimum hver 7. dag. Da der i visse staldsystemer 
vurderes at være for lille en gyllemængde til, at det 
kan udsluses hver 7. dag, er der lagt op til en række 
undtagelser:

Slagtesvin med gulvtypen drænet gulv+spalter skal 
udsluse gylle hver 14. dag i de første 4 uger efter 
indsættelse af grise, og herefter hver 7. dag. Slagte- 
svin med gulvtypen delvis spaltegulv (25-49 % fast 
gulv) skal udsluse gylle første gang efter 14 dage efter 
indsættelse af grise, og herefter hver 7. dag.

HVILKE ØVRIGE STALDE ER OMFATTET?
Alle nye staldafsnit til svin, der etableres på baggrund 
af en ansøgning om miljøgodkendelse indsendt efter 
den 1. januar 2023 (se dog undtagelserne herunder).

HVILKE ØVRIGE STALDE ER UNDTAGET?
Da der i visse staldsystemer vurderes at være for lille 

en gyllemængde til, at der kan udsluses hver 7. dag, er 
der lagt op til en række undtagelser:

Smågrise i nye staldafsnit med gulvtypen drænet gulv 
+spalter skal kun udsluse gylle hver 14. dag.

Smågrise i nye staldafsnit med to-klimastalde skal ud-
sluse hver 14. dag i de første 4 uger efter indsættelse 
af grise, og herefter hver 7. dag.

Diegivende søer i nye staldafsnit med kassestier og 
fuldspaltegulv undtages helt fra krav om hyppig ud-
slusning.

Diegivende søer i nye staldafsnit med kassestier og  
50 % delvist spaltegulv skal udsluse gylle hver 14. dag.

Svinestalde med staldforsuring forventes at blive und- 
taget fra krav om hyppig udslusning.

Svinestalde, der drives på baggrund af en økologi-
erklæring (autorisation), forventes også at blive undta-
get fra krav om hyppig udslusning.

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

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

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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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Spørgsmålet er så, om afgrøderne bliver mere an-
grebet af kryb og sygdomme, end de plejer? Og om 
de bliver så kraftige, at de ”gror sig selv i stå”, grundet 
mangel på mangan og kvælstof? Og om de udvintrer 
senere, hvis det bliver vinter? Det er selvfølgelig svært 
at forudsige, men risikoen for goldfodssyge i vinter- 
hveden er stor, ligesom angreb af rodhalsråd og kål-
brok i vinterrapsen sikkert vil være mere udbredt end 
normalt. Kig dine vinterrapsmarker efter for kålbrok!

Oktober har været fjerdevarmest siden 1874 og 2. no-
vember varmeste novemberdag i 52 år. Det er rekord-
vejr og et meget håndgribeligt bevis på, at klimaforan-
dringerne er her. 
 
Overvejelsen vil så blive, om ikke de anbefalede opti-
male såtidspunkter bør justeres, så vi simpelthen sår 
senere i fremtiden.

PLANTEAVLSMØDER
Over 125 landmænd har deltaget i de to plante- 
avlsfaglige møder, vi har afholdt i november. Vi har 
præsenteret et mix af aktuelle emner med den fælles 
tone, at vi bruger erfaringerne fra 2022 til at gøre 
planteavlen endnu bedre i 2023. 

GIV MINDRE GØDNING
Med blødende landmandshjerte må vi konstatere, 
at forholdet mellem gødnings- og afgrødepriser ikke 
tyder på, at man skal gøde noget nær det, man plejer. 
Eneste gode råd herfra er: Kend dine priser på begge 
dele – og få lavet en grundig drøftelse med os om, 
hvordan, hvor og hvor meget der skal skæres ned. 

Man kan ikke med fornuft i stemmen sige, at der f.eks. 
skal tages 30 kg N fra al vårbyg, eller at alle afgrøder 
skal skæres 10 pct. Det er en individuel, prisafhæn-
gig vurdering. Husk, at gylle er guld, og at den interne 
afregningspris for korn, der opfodres, er vigtigere end 
nogensinde. Alle kneb gælder, så gode efterafgrøder 
skal vurderes og regnes med i gødningsplanen.

EFTERAFGRØDER
Efterafgrøder er regelopfyldelse – men ikke kun. Det 
er meningen, at de skal opsamle kvælstof. Men, væl- 
ges art og placering rigtigt, kan de også opsamle kali-
um, forbedre jordstrukturen, øge jordens vandhol- 
dende evne og være til gavn for vildt og insekter.  
Vejret i høst og dato-tyranniet omkring etablering kan 
vi ikke gøre noget ved – men der er altså også fordele 
ved efterafgrøder, når de bliver brugt rigtigt.

Hanespore, der har udraderet en juletræskultur. Tag hanesporen alvorligt! 

Væksten i de efterårsetablerede afgrøder bærer præg af det meget, meget milde 
efterårsvejr. Den særdeles veletablerede vinterraps står mange steder i knæhøjde 
og ligner noget, der snart kunne gå i strækning. Vi har allerede i midten af novem-
ber set tidligt sået vintersæd med fem-seks sideskud.
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Tilbage i 2017 fandt vi, at olieræddike kan inficeres 
med kålbrok. Siden har vi været forsigtige med olie- 
ræddike i rapssædskifter. Nye observationer gør, at vi 
bløder op: I marker med gentagen vårbyg-olieræddike 
er der ikke fundet kålbrok hos ræddiken. 
 
Og i marker med olieræddike kan der findes inficerede 
spildraps, men sunde ræddiker. Det er blot enkelt-ob-
servationer, men forsigtigheden bliver alligevel mindre. 
En ny tilgang kunne være, at man undgår olieræddike 
lige i året før, der skal sås raps. Og ét er sikkert: Opfor-
meringsrisikoen er langt værre i spildraps. Så sørg altid 
for at få spildrapsen bekæmpet ordentligt i førsteårs- 
hveden!

RAPS
Det nye kryb, bladribbesnudebillen, har været alle- 
stedsnærværende. Man får helt lyst til at sprøjte mere. 
Men ovenpå en høst, hvor mange marker har givet 5-6 
ton pr. ha, er det svært at se argumentet for det. 

Der er heller ikke i forsøg fundet andet end meget 
beskedne merudbytter for bekæmpelse, bl.a. fordi 
det stort set er umuligt at finde ud af, hvordan sprøjt-
ning times korrekt. Samtidig er der i udlandet fundet 
insekticid-resistens hos de mest betydende skadedyr, 
rapsjordlopper, skulpesnudebiller og glimmerbøsser.  

Eneste måde at udskyde denne udvikling på her i 
landet er at sprøjte mindre – ikke mere.  Resistens kan 
nærmest umuliggøre rapsdyrkning.

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

I det varme efterår har vårbyggen nogle steder skudt igen efter 
høst. Denne står nu faktisk med fanebladet fuldt fremme. 

PLANTESEMINAR 
Årets planteseminar afholdes tirsdag den 31. januar 
2023. Der vil bl.a. være indlæg om køb og salg af 
landbrugsvarer og hjælpestoffer i en uforudsigelig 
verden og om, hvordan man fortsat driver landbrug i 
krigshærgede Ukraine.

OPFØLGNINGSKURSUS TIL SPRØJTECERTIFIKAT
Tirsdag den 21. og onsdag den 22. februar afholdes 
to opfølgende sprøjtekurser. Vores egne konsulenter 
underviser i den faglige del, mens teknik-rådgiver 
Hans Thostrup kommer og underviser i den tekniske 
del. Du skal have dit sprøjtecertifikat/-bevis fornyet 
hvert 4. år.

KURSUS I FARMTRACKING
Lær, hvordan du nemt og hurtigt journalfører dit 
planteværn korrekt. Tidspunktet er endnu ikke fast-
sat, men kurset forventes afholdt i februar.

KURSUS I CROPMANAGER
Lær, hvordan du laver tildelingskort til gradueret 
gødskning. Tidspunktet er endnu ikke fastsat, men 
kurset forventes afholdt i februar.

Se programmerne for arrangementerne og tilmeld 
dig på vores hjemmeside. 
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PLANTEAVLSFORSØG 2022
Der blev i 2022 gennemført 38 forsøg. Derudover har Djursland Landboforening 
også deltaget i det såkaldte registreringsnet i en række afgrøder. I den forbindelse 
skal der lyde en stor tak til alle, der velvilligt har lagt afgrøde eller jord til vores 
forsøgsaktiviteter.
Forsøgsarbejdet i Djursland Landboforening gennemføres efter kvalitetssikrings- 
systemet Kvalitet i Landsforsøgene. 

I dette medlemsblad har vi valgt at omtale tre af de 
gennemførte forsøg: 
• Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 

sorter 
• Timing af septoriabekæmpelse i vinterhvede
• Plantebaseret gødning til plantebaserede fødeva- 

rer (Øko)

For at se detaljerede data på alle forsøgene, der er 
gennemført i 2022 i Djursland Landboforening, findes 
der link til disse på foreningens hjemmeside,  
www.landboforening.dk

SIGNIFIKANSGRUPPER
Aflæsningseksempel: Resultater for behandlinger med 
samme bogstav er ikke med sikkerhed forskellige. 
Behandling A:  sikkerhedsgruppe ab
Behandling B:  sikkerhedsgruppe a
Behandling C:  sikkerhedsgruppe b

Behandling A er ikke sikker forskellig fra hverken be-
handling B eller C.
Behandling B og behandling C er med sikkerhed for-
skellige.
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Kvælstofmængder og strategi for vinterrug

KWS Tayo KWS Jethro KWS Serafino

STIGENDE N - KVÆLSTOFMÆNGDER OG STRATEGI TIL VINTERRUG - 3 SORTER 
Forsøgsvært: Lasse Hørning Eriksen
Forsøget er med til at bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau og den optimale delingsstrategi i 
vinterrug. Derudover vil forsøget blive brugt til at undersøge, om strategien er forskellig i sorter med forskellige 
vækstformer.
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Forsøget viser, at der er forskel på økonomisk opti-
mum for de tre testede sorter, hvor KWS Serafino har 
det højeste optimum på 131,4 kg N. 

Samtidig giver KWS Serafino det højeste udbytte på 
75,5 hkg og højeste proteinindhold på 5,39 % med 120 
kg N d. 15/3 og 40 kg N d. 22/4. 

Ved samme behandling giver KWS Jethro ca. 8 hkg 
mindre udbytte med et proteinindhold på 4,71 %. 
3-split strategi gav ikke et bedre udbytte eller protein-
indhold.

Behandling KWS Tayo KWS Jethro KWS Serafino
Udbytte, 
hkg. kerne

Pct. 
råprotein i ts

Udbytte,
 hkg. kerne

Pct. 
råprotein i ts

Udbytte, hkg. 
kerne

Pct. råprotein 
i ts

1: Ubehandlet 31,1 2,19 31,7 2,13 33 2,16

2: 15/3 st. 19: 40 N 42,8 2,66 43,2 2,68 45,1 2,72

3: 15/3 st. 19: 40 N, 
     22/4 st. 31: 40 N 59,7 3,91 56,5 3,65 53,6 3,6

4: 15/3 st. 19: 40 N, 
     22/4 st. 31: 80 N 58,9 4,11 60 4,18 60 4,33

5: 15/3 st. 19: 40 N, 
     22/4 st. 31: 120 N 65,1 5,09 61 4,66 62,1 5,07

6: 15/3 st. 19: 40 N, 
     22/4 st. 31: 160 N 64,7 5,44 63,3 5,16 63 5,09

7: 15/3 st. 19: 80 N, 
     22/4 st. 31: 80 N 73,1 5,34 68,5 4,89 67,8 4,9

8: 15/3 st. 19: 120 N, 
     22/4 st. 31: 40 N 72,4 5,05 67,6 4,71 75,5 5,39

9: 15/3 st. 19: 40 N, 2
     2/4 st. 31: 80 N, 
    18/5 st. 53: 40 N

63,4 4,96 56,7 4,48 59,9 4,89

Udbytter for Stigende N – Kvælstofmængder og strategi til vinterrug i 3 sorter. Hvert led, herunder sorter og behandlinger, har no-
teret deres signifikansgruppe (sikker forskel-grupper).

Behandlinger, udbytte, hkg. kerne og pct. råprotein i tørstof (ts) for de forskellige led i Stigende N – Kvælstofmængder og strategi 
til vinterrug i 3 sorter.

Økonomisk optimum for de tre vinter-
rugsorter, med priserne for et kg N, 
 på 17 kr., og et hkg rug på 195 kr.:

• KWS Tayo: 129,3 kg N
• KWS Jethro: 122,4 kg N
• KWS Serafino: 131,4 kg N

Høst med forsøgsmejetærskeren, Dronningborg, ved 
Knud Skifter, Lime. 
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Korrekt timing af septoriabekæmpelse er afgørende 
for en god effekt. Det er blevet undersøgt, om man 
vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det 
optimale bekæmpelsestidspunkt bedre. I forsøgsled 2 
er anvendt en høj indsats for at vurdere det potentielle 
merudbytte. Her er af forsøgstekniske årsager an-
vendt 3 behandlinger med Propulse, som ikke anbe-
fales i praksis.

Det har i 2022 ikke givet et merudbytte at bekæmpe 
septoria i vinterhvede. I det ubehandlede led var der d. 
7/7 vurderet 10% dækning af vinterhveden, mens res-
ten af behandlingerne lå mellem 4% og 6% dækning.

TIMING AF SEPTORIABEKÆMPELSE I VINTERHVEDE 
Forsøgsvært: Søren Per Knudsen
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PLANTEBASERET GØDNING TIL PLANTEBASEREDE FØDEVARER 
Forsøgsvært: Carsten Bech Jensen

I år 2022 har der været tørt, og forsøget viser, at der 
ikke har været behov for at bekæmpe septoria, da der 
ikke var forskel mellem det ubehandlede led og nogen 
af strategierne. 

Til gengæld giver alle strategierne et negativt merud-
bytte, hvor strategi 4/behandling 4 gav den største 
omkostning.

Den plantebaserede dagsorden ruller derudad, men 
der findes ikke et rent plantebaseret dyrkningssystem, 
hvor både input (gødning osv.) og den høstede vare er 
plantebaseret og målrettet konsum. Selv ikke vegan-
ske fødevarer dyrkes med plantebaserede gødninger. 

Havre er desuden en dyrkningssikker økologisk af-
grøde. –Den er sund, har god konkurrenceevne overfor 
ukrudt, og dyrkes det med tilstrækkelig kvalitet/
proteinindhold, kan det afsættes som grynhavre til 
konsum.

Dette forsøg er præsenteret for at vise, at vi, forsøg-
safdelingen, håndterer mange forskellige slags forsøg 
igennem en sæson. Her vist med et lidt atypisk forsøg 
med plantebaserede gødninger til plantebaserede 
fødevarer.

Det højeste udbytte findes ved tildeling af 26 t ned-
fældet svinegylle, 80 kg NH4-N. I økologisk vårsæd 
er der et økonomisk optimum på omkring 80 kg N 
udnyttet. Tildeling af kvælstof over dette niveau giver 
ingen respons eller endda negativ respons, som det er 
tilfældet her. Proteinindholdet stiger dog stadig med 
øget kvælstoftildeling, som det også ses her.

Tildeling af vegansk gødning, som i dette tilfælde 
er hestebønner, gav et udbytte på 72,9 hkg og et 
proteinindhold på 9,8 %, som er i den højere ende af 
forsøgsresultaterne og på højde med tildeling af 1143 
kg YaraSuna Bio Plus 10-4-1. Tildeling af kompost 
gav ikke et merudbytte ift. ikke at give kvælstof, men 
proteinindholdet var lidt højere.

Septoria. 

Vegansk gødning, hestebønner, brugt 
som gødning i økologisk havre.

Kompost brugt som gødning i  
økologisk havre. 

Kløvergræsensilage brugt som  
gødning i økologisk havre. 
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FORSØG
Forsøgsleder
Kjeld Andreasen 
Mobil 2939 5389
Mail: ka@landboforening.dk

FORSØG
Planteavlsassistent 

Mikkel Møller Østerhaab 
Mobil 2371 2038

Mail: mm@landboforening.dk

Behandling Middel Udbytte, 
hkg pr. ha

Signifi-
kans-gruppe

Pct. råprotein i 
tørstof

 Ingen N  Ubehandlet 51,5 d 8,7

40 kg NH4-N 13 t Gylle, svin, Nedfældet 65,1 c 9,5

80 kg NH4-N 26 t Gylle, svin, Nedfældet 82,2 a 9,6

120 kg NH4-N 39 t Gylle, svin, Nedfældet 72,4 b 10,3

80 kg NH4-N 5,16 t Kløvergræsensilage, Bredspredt. 
2,725 t vegansk gødning, Bredspredt

63,3 c 9,8

140 kg Total-N 18 t Kompost, Bredspredt 55,6 d 9,1

80 kg NH4-N 3,077 t Vegansk gødning. Bredspredt 72,9 b 9,8

40 kg NH4-N 571 kg YaraSuna Bio Plus 10-4-1, Bredspredt 58,2 cd 8,9

80 kg NH4-N 1143 kg YaraSuna Bio Plus 10-4-1, Bredspredt 72,5 b 9,1
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Plantebaserede gødninger til plantebaserde fødevarer

Udbytte, hkg pr. ha Pct. råprotein i tørstof

Udbytter og pct. protein i tørstof for hver behandling. 
Oversigt over udbytter og pct. protein i tørstof for hver behandling.
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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!

Mørke - Rønde - Kolind

Hele bedriften på én forsikring
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab. 
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil  29 44 68 61
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ØKONOMI OG REGNSKAB
Chef for økonomi
Henrik Larsen 
Telefon 8791 2080 – Mobil 2481 6522
Mail: hal@landboforening.dk

ØKONOMI OG REGNSKAB HJÆLPER MED AT  
OPFYLDE NYT LOVKRAV

Iflg. bogføringslovens § 6 skal disse virksomheder 
senest den 1.1.2023 have udarbejdet en beskrivelse af 
virksomhedens bogføringsprocedurer, som omfatter:

• En beskrivelse af virksomhedens procedurer som 
skal sikre, at alle virksomhedens transaktioner 
løbende registreres.

• En beskrivelse af virksomhedens procedurer som 
skal sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale 
opbevares på betryggende vis. (Gælder alene for 
regnskabsmateriale, der jf. lovens § 16, stk. 1, nr. 2, 
ikke skal opbevares i et digitalt bogføringssystem.)

• En beskrivelse af, hvilke medarbejdere der er an- 
svarlige for procedurerne.

Beskrivelsen skal opbevares på virksomhedens 
adresse, og kan forlanges udleveret i forbindelse med 
en myndigheds kontrolsag. Virksomheden er desuden 

forpligtet til at holde beskrivelsen ajourført, når der 
sker ændringer i procedurerne.

Økonomi og regnskab har for alle de berørte regn- 
skabsførende stort set de nødvendige oplysninger, der 
skal til for at kunne udarbejde en sådan beskrivelse af 
bogføringsprocedurerne. Dette arbejde bliver udført 
i november og december måned, og disse beskrivel-
ser bliver udsendt løbende til de regnskabsførende, 
således alle opfylder kravene, når vi passerer den 
1.1.2023.

Arbejdet med beskrivelse af procedurerne vurderes 
til at tage ca. 1 time, hvilket vil betyde en pris på ca. 
1.000 kr. for at være på forkant med dette lovkrav.

Den nye bogføringslov, som er gældende fra 1.7.2022, indeholder et nyt krav til alle 
selvstændige erhvervsdrivende med en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i 
træk.

BLACH-MASKINSTATION
Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtende tilbud
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ØKONOMI OG REGNSKAB
Chef for økonomi
Henrik Larsen 
Telefon 8791 2080 – Mobil 2481 6522
Mail: hal@landboforening.dk

INTERCOUNT: DIT NYE DIGITALE ØKONOMI- 
PROGRAM

Det nye program skal afløse Ø90 online og Summax, 
der udfases henholdsvis i 2022 og 2025. Er man Ø90 
online kunde i dag, skal man derfor foretage et valg 
inden årsskiftet 2022/2023.

Det nye program gør det lettere for dig at styre og få 
overblik over din virksomheds økonomi. Med Inter-
Count kan du skræddersy den løsning, der passer til 
netop dine behov indenfor bogholderi, økonomistyring 
og regnskab. InterCount kan således bruges til arkive- 
ring, betaling, fakturering, bogføring m.m.

Det er anvendeligt for alle typer af brancher, og kan 
ligeledes anvendes af både selskaber, I/S’er og per-
sonligt ejede virksomheder.

Der er mulighed for at vælge mellem 5 moduler:
1. Digitalt arkiv
2. Køb, betaling og salg
3. Bogføring
4. Økonomistyring
5. Regnskab

For en nærmere uddybning af de forskellige modu- 
ler henvises til hjemmesiden: www.intercount.dk. På 
hjemmesiden vil der også være adgang til videomate-
riale, vejledninger, samt adgang til en supportfunktion.

Djursland Landboforening står klar til at hjælpe enten 
dig, som i dag anvender Ø90 online eller Summax, og 
nu skal overgå til et nyt system, eller dig, som eksem-
pelvis ikke anvender digital bogføring og gerne alle- 
rede nu vil opfylde bogføringslovens fremtidige krav 
om digitalt arkiv.

I forhold til de moduler, hvor der er behov for en 
nærmere indførelse i den nye brugerflade, er det pla-
nen, at der vil blive indbudt til et undervisningsforløb i 
det nye år. 

Vi vil gerne være med til at sikre, at I får den bedste 
overgang til InterCount, og I må derfor ikke tøve med 
at kontakte os, såfremt I har spørgsmål eller behov for 
sparring.

REGNSKAB OG SKAT
Afdelingsleder
Anne-Mette Hougaard 
Telefon 8791 2012 – Mobil 2481 6501
amh@landboforening.dk

DLBR har i samarbejde med Seges Innovation udviklet et nyt økonomiprogram,  
InterCount, som lanceres den 1. januar 2023.  
Økonomiprogrammet er udarbejdet med en helt ny brugerflade, hvor alle dine 
økonomifunktioner samles i ét univers bag ét login.
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BORTFORPAGTNING AF JORD OG UDLEJNING AF 
BYGNINGER MED MOMS OG UDEN MOMS

Registreringen medfører, at virksomheden, som bort-
forpagter, skal lægge salgsmoms på lejen. Registrerin-
gen medfører også, at virksomheden har fradrag for 
moms af udgifter i forbindelse med f.eks. vedligehol- 
delse og drift af det, der er omfattet af registreringen.
Det er en betingelse for den frivillige momsregistre-
ring, at virksomheden er registreret i en periode på 
mindst 2 kalenderår.

Der skal ansøges om frivillig momsregistrering på  
virk.dk, hvor forpagtningsaftalen i den forbindelse skal 
vedhæftes.

Hvis der opkræves moms på forpagtningen, uden at 
registreringen hos Erhvervsstyrelsen er på plads, kan 
eventuelle momsfradrag på f.eks. vedligehold af dræn 

blive nægtet. Omvendt gælder det, at hvis der fore-
ligger en frivillig registrering, men salgsmomsen ikke 
pålægges i praksis, da vil udlejer, i en kontrolsag, blive 
pålagt at tillægge lejen moms efterfølgende. Dette 
gælder også, selvom det ikke fremgår af kontrakten, at 
der skal pålægges moms.

Vi anbefaler, at du kontakter Louise Kaspersen, hvis du 
er i tvivl om, hvorvidt din registrering er korrekt.

Bortforpagtning af jord eller udleje af driftsbygninger er som udgangspunkt fritaget 
for moms. Det er dog muligt at få en frivillig momsregistrering til bortforpagtning 
af fast ejendom og derefter opkræve moms af forpagtningen.

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

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

Citat: ”… kan eventuelle moms- 
fradrag på eks. vedligehold af dræn 

blive nægtet?”
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NYE BARSELSREGLER FORTSAT

Som arbejdsgiver bør du overveje, om ændringerne 
giver anledning til, at ansættelseskontrakter skal 
tilpasses. For ansatte med overenskomst er overens- 
komsterne tilpasset således, at de tager højde for 
de nye regler. Dette gælder også, hvis der er tale om 
ansættelse på overenskomstlignende vilkår. Det vil 
som udgangspunkt ikke være nødvendigt at tilpasse 
kontrakten, hvis der blot henvises til gældende over-
enskomst. 

Har arbejdsgiver derimod beskrevet barselsreglerne 
i kontrakten, vil det være nødvendigt at få opdateret 
kontrakten, evt. via et tillæg. 

REFUSION AF BARSELSDAGPENGE
Som arbejdsgiver har du pligt til at indberette, når 
din medarbejder skal på orlov. Dette, uanset om du 
udbetaler løn under barsel, eller ej. Indberetningen af 
orlov skal ske til Udbetaling Danmark via NemRefu-
sion.
Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til sin medarbejder 
under barsel, kan der søges om refusion af barsels-
dagpengene. 

Retten til arbejdsgivers refusion er betinget af, at 
medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge, og 
at det udbetalte beløb svarer til, eller er større end 
dagpengesatsen, som medarbejderen ville få udbetalt 
på barselsdagpenge. Ansøgning skal ske senest 8 uger 
efter medarbejderens sidste dag med løn. 

Medarbejderen skal selv søge om barselsdagpenge, 
hvis denne er berettiget hertil og ikke får løn under 
barsel.  

Foruden refusion fra Udbetaling Danmark er der også 

mulighed for refusion fra Barsel.dk, som giver arbejds-
giver refusion ud over barselsdagpenge fra Udbetaling 
Danmark.

Nedenstående frister gælder for virksomhedens ind-
beretning af fravær og ansøgning om refusion.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn under barsel:
• Kan fraværet indberettes fra 1. fraværsdag
• Skal der søges om refusion senest 8 uger efter 

sidste fraværsdag med løn

Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler løn under barsel:
• Skal orloven indberettes til Udbetaling Danmark 

hurtigst muligt, efter 1. fraværsdag

I sidste medlemsblad blev den nye barselslov, som medfører øremærkning af bar-
selsdagpenge, beskrevet. I dette nummer beskrives betydningen af de nye regler 
for dig som arbejdsgiver.  

Brug for nye øjne  
på din økonomi?

Anders Tækker 
Rasmussen har stor 
erfaring med  
rådgivning af  
landbrugsbedrifter. 

atra@djurslandsbank.dk
8630 3243

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

ØKONOMI
Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen 
Telefon 8791 2027 – Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk
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MILJØ- OG KLIMATEKNOLOGI 2022 ER ÅBEN 
FREM TIL DEN 10-01-2023

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbnede 
den 18. oktober 2022 og lukker den 10. januar 2023. 
Der er 10 indsatsområder:

1. Fremme dyrevelfærd - løsgående søer i farestalde 
  (min. 500.000 kr)
2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde  
 (min. 300.000 kr)
3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde  
 (min. 300.000 kr)
4. Reducere ammoniakudledningen fra stalde til  
 æglæggende høns og fjerkræstalde
5. Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende 
 høns og fjerkræstalde
6. Reducere pesticidforbruget i planteavl (min.  
 300.000 kr)
7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl (min.  
 300.000 kr)
8. Reducere pesticidforbruget i gartneri
9. Reducere energiforbruget i gartneri
10. Reducere næringsstofforbruget i gartneri

Der skal søges elektronisk i Tast Selv. Der er ikke 
noget, der haster, medmindre man skal investere 
inden jul. Der er nemlig ikke noget, der hedder ”først 
til mølle”. Skal man derimod investere i en sprøjte eller 
en gylletankoverdækning inden jul, så har man mere 
travlt, for man må ikke påbegynde investeringen, før 
ansøgningen er indsendt. Der er ingen garantier, og vi, 
i Byggeri & Teknik I/S, forventer, at puljen i sin helhed 
bliver oversøgt. 

Man skal også være opmærksom på, at alle indsats- 
områder har en minimumsgrænse – se tallet i paren-
teser – kommer man ikke over den, så kan man ikke 
søge. Det giver især problemer på gylletankoverdæk-
ninger, hvor man skal have min. 2 halvstore tanke eller 

3 små, før man kan søge, og det giver også problemer 
med marksprøjterne, hvor det mere alm. udstyr ikke 
kan opnå tilskud. 

Det er udelukkende et spørgsmål om, at man vil betale 
for at få lavet en ansøgning, hvor man oplyser, hvad 
man vil søge om – der skal IKKE indhentes tilbud eller 
andet. Der er ingen krav, og det betyder, at ordningen 
sandsynligvis kommer til at blive oversøgt, men også 
at en hel masse penge formentlig gives til nogen, der 
ikke kommer til at bruge dem, og det er jo ærgerligt.

Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at man nøje overvejer, 
om man har en realistisk chance for at bygge eller lave 
investeringen indenfor de her to år, som projektperi-
oden er fastsat til – gældende fra ansøgningsdatoen 
– projektperioden kan nemlig ikke forlænges.

- Den pulje, vi er i, den udløber. Vi har haft andre gange, 
hvor der så kom en overgangsordning. Det tror jeg ikke, 
der gør denne gang. Jeg tror, det er slut, når der er gået 
de to år, og derfor vil jeg gerne opfordre interesserede 
ansøgere til at tænke sig om en ekstra gang.

ØKOLOGISK INVESTERINGSSTØTTE ÅBNER FOR SID-
STE GANG I EFTERÅRET 2022
Ordningen åbner for sidste gang i december 2022 
og lukker i starten af 2023. Puljen er på 140 mio. kr., 
fordi den er lagt sammen af to puljer på hver 70 mio. i 
henholdsvis 2022 og 2023. Økologiske landbrugere og 
landbrugere, der har ansøgt om økologisk autorisation, 
kan søge om tilskud til at investere i nye teknologier, 
som bidrager til at forbedre produktiviteten ved fx 
at mindske arbejdstid, øge udbytte på marken eller 
forbedre udnyttelse af ressourcerne. (Kilde lbst.dk) 
MANGLER DU ASSISTANCE TIL AT SØGE TILSKUD, SÅ 
KONTAKT OS PÅ 9713 1211.

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger, og de kan være svære og uigennem-
skuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri 
& Teknik I/S har vi valgt kun at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler 
til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner), 
og sådan en er åben lige netop nu.

BYGGERI & TEKNIK I/S
Direktør
Flemming Hedegaard 
Telefon 9999 2321 – Mobil 2025 2865
Mail: fh@byggeri-teknik.dk
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BYGGERI & TEKNIK I/S
Direktør
Flemming Hedegaard 
Telefon 9999 2321 – Mobil 2025 2865
Mail: fh@byggeri-teknik.dk

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.

L4Ht//,r111sservlce s
Telefon: 86 33 92 55 • Mobil: 40 16 77 74 

• Arbejde med suge-/blæsebiler udføres
• Levering af grus og sand m.m.

• Trailersalg af grus, granit, 
spagnum og flis m.m.
• Containerudlejning

v/Jacob H. Jensen
Vandværksvej 28 · Assentoft

8960 Randers SØ · Tlf. 86 49 40 88

VOGNMAND PETER JENSEN - ASSENTOFT
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ÅRETS SIDSTE UPDATE FRA SYDØSTDJURS 
LANDBOUNGDOM
I oktober og november har vi været på 2 virksomheds-
besøg. I oktober besøgte vi maskinværkstedet Land-
brugsservice v. Jørgen Konrad i Kolind. Vi hørte om 
hans historie omkring opstart af værkstedet, og der 
var rig mulighed for at kigge rundt på lageret blandt 
alle reservedelene. Det var en spændende og hyggelig 
aften med god opbakning fra medlemmerne.

I november besøgte vi Anders Levring til en snak om 
køer og klima i samarbejde med Viking Danmark. Vi 
havde en god diskussion omkring, hvordan vi sikrer, at 
køerne er her i fremtiden samtidig med, at man tænker 
på klimaet. Vi så bl.a. CFIT-anlægget, som Anders har 
fået sat op i samarbejde med Viking Danmark. Anlæg-
get kan måle køernes foderindtag, så man på sigt kun 
avler på de køer, som er mest fodereffektive og dermed 
bedst for klimaet. Det var en lærerig og hyggelig aften.

Årets sidste arrangement er, traditionen tro, jule-
frokosten. Det er i år den 3. december. Det plejer at 
være en rigtig sjov aften, så forventningerne er også 
høje til årets julefrokost. Der er allerede mange til-
meldt, så det er dejligt, at vi kan samles så mange til 
årets sidste arrangement. 

Planlægningen af programmet for første halvår af 
2023 er i fuld gang. Vi skal bl.a. køre gokart, afholde 
generalforsamling samt besøge flere virksomheder.

Til sidst vil vi gerne ønske alle en god jul og et godt 
nytår.
   

Fotos: Sydøstdjurs LandboUngdom

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

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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TO TØRSLEV-TØSER STYRER MIT LANDBRUG
De to tidligere naboer i Tørslev, Christina Siegumfeldt 
og Karina Hjort Jensen (nu Petersen) varetager al 
kontakt til diverse myndigheder mv. Christina tager sig 
af bl.a. markplan, gødningsregnskab, pesticidindbe-
retning, MFO afgrøderotation og alt vedr. planteavl.

Karina hjælper mig med alt vedr. NemID, såsom at 
modtage ubehagelige beskeder fra Politimesteren i 
Holstebro og Skat i Ringkøbing, bilsyn samt meddelel-
ser fra Landbrug & Fødevarer og meget andet. Begge 
piger er opvokset på landbrug.

En sidegevinst ved naboskabet med Karina er, at hen-
des mand, Thor, kan skrue, svejse og reparere næsten 
alt, hvis han har tid – ligesom drengene kan hjælpe 
med små opgaver.

Jeg skal så forsøge at være en slags ”markmand” og 
lade mig inspirere af, hvad jeg oplever og ser rundt 
omkring. Om dette lykkes, må være op til andre at 
vurdere.

Med venlig hilsen
Jes Thomsen

Grib mulighederne i den grønne omstilling af landbruget og 
bidrag til en mere bæredygtig verden. 

DLR Kredit har i mere end 60 år finansieret dansk land brug 
og ønsker at spille en nøglerolle i den grønne omstilling med 
grønne lån til miljø- og klimavenlige investeringer.

Vi samarbejder med dit lokale pengeinstitut, som kan 
rådgive dig om DLR Kredits grønne lån. 

Find vores samarbejdspartnere på dlr.dk

DLR Kredit 
finansierer dine  
grønne investeringer

Christina Siegumfeldt Karina Petersen
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Forår 2021

Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle

Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket

Gyllekørsel med slangebom op til 36 meter

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med 2 lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

Vinter 2022

Flytning af gylle med 2 lastbiler
Slamsugning

Spredning af kalk med eller uden GPS

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

AFDELING

www.landboforening.dk

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

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

Kontakt os på tlf. 8791 2000

• Ejendomshandler
• Generationsskifte
• Landboret
• Leje- og forpagtningsaftaler
• Planlov
• Kontraktretlige forhold
• Testamenter og ægtepagter
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”JEG VILLE GERNE HAVE ET JOB, HVOR 
JEG BÅDE KUNNE ARBEJDE UDE OG 
INDE”
Mikkel Møller Østerhaab elsker biologi. Han troede for en stund, at han skulle ar-
bejde i et laboratorium, men ønsket om et job, som gav ham mulighed for at arbej-
de både udendørs og indendørs førte ham til Djursland Landboforening, hvor han i 
dag arbejder som planteavlsassistent i forsøgsafdelingen.

Efter gymnasiet kunne Mikkel Møller Østerhaab 
ikke komme hurtigt nok væk fra Borris i Vestjylland 
til Aarhus, hvor han skulle nyde storbylivet og læse 
på universitetet. Men tingene har det som bekendt 
med at ændre sig med alderen, og i dag kan Mikkel 
godt selv smile lidt af, at han bor i Skørring – som vi 
vist godt kan kalde ude på landet – med familien, de 
to kvier Elsa og Anna, en flok høns og en voksende 
køkkenhave.

Det er snart et år siden, at Mikkel fik eget kontor på 
planteavlsgangen i Djursland Landboforening. Titlen 
er planteavlsassistent, men vejen til forsøgsafde-
lingen i Følle har ikke været direkte, men drevet af 
ønsket om et arbejdsliv, som både indeholder tid på 
kontoret og ude i det fri.

DEN MOTIVERENDE LÆRER
Flere af os har oplevet en lærer, som var særligt 
motiverende og inspirerende. Sådan en lærer havde 
Mikkel i biologi på gymnasiet, og Mikkel besluttede 

sig for at læse agrobiologi på Aarhus Universitet. 
Han havde en ide om, at han efter endt uddannelse 
skulle arbejde på et laboratorie, men den ide blev 
hurtigt nedlagt.

”Jeg fik det simpelthen fysisk dårligt af at stå i et 
laboratorie en hel dag. Jeg ville gerne have et job, 
hvor jeg både kunne arbejde ude og inde”, fortæller 
Mikkel Møller Østerhaab.

Af journalist Sabrina Brohus

”Jeg fik det simpelthen fysisk dårligt af 
at stå i et laboratorie en hel dag. Jeg 
ville gerne have et job, hvor jeg både 

kunne arbejde ude og inde”. 
Mikkel Møller Østerhaab, 

planteavlsassistent.

Det er snart et år siden, at Mikkel Møller Østerhaab blev Djursland 
Landboforenings nye planteavlsassistent.
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Efter endt uddannelse får Mikkel en projekt-
stilling på Seges, hvor han i 3 år blandt andet 
arbejder med forsøg, satellitkort og drone-
flyvninger. Mikkel bliver efter de 3 år ikke 
fastansat på Seges, og han skulle derfor ud at 
søge nyt job. Han ringer uopfordret til plan- 
teavlschef Carsten Kløcher, som fortæller, at 
der er en stilling som forsøgsleder.

”Jeg var nok ikke lige egnet til jobbet som 
forsøgsleder, men jeg ville gerne arbejde med 
forsøg, og derfor lod jeg landboforeningen 
vide, at jeg var interesseret, hvis der dukkede 
noget op”.

Og det gjorde der. For Kjeld Andreasen blev 
forsøgsleder efter Erik Silkjær Pedersens 
pension, og pludselig var Kjelds stilling som 
planteavlsassistent ledig.

Mikkel arbejder til dagligt med forsøg, men i 
løbet af det sidste år har der sneget sig et par 
lidt anderledes opgaver ind i jobbeskrivelsen. 
Mikkel er blevet tovholder på landboforenin-
gens IPM Works program, som er et 4-årigt 
EU-projekt, der har til formål at udbrede 
kendskabet til plantedyrkning under anven-
delse af IPM principperne, og så er han ved at 
uddanne sig som ESG-rådgiver.

”Jeg laver virkelig mange forskellige ting. Jeg 
får nørderiet tilfredsstillet, når jeg er ude at 

lave forsøg, men som klimarådgiver og IPM projektan- 
svarlig får jeg andre aspekter af landbruget at se. Det er 
fedt”.

TO SMÅ TIDSRØVERE
Under sin uddannelse i Aarhus møder Mikkel Rikke, som 
han i dag er gift med. Rikke er fra Aarhus og arbejder som 
sygeplejerske på Skejby Sygehus, så da parret skulle finde 
hus, skulle det ligge højst en halv times kørsel fra sygehu-
set. Parret havde fået deres første barn, og ville gerne købe 
en nedlagt landbrugsejendom med lidt jord til.

”Vi fandt hurtigt ud af, at der ikke kommer så mange af 
den slags ejendomme til salg, og de der gør, bliver hurtigt 
solgt”.

Efter et halvt års søgen dukker der pludselig et gammelt 
gartneri op i Skørring, og i foråret 2020 flytter den nu 
31-årige Mikkel, 32-årige Rikke, 5-årige Knud og 2-årige 
Agnes på landet.

Når Mikkel har fri, skal dyrene passes, og huset vedlige-
holdes. Det er alt sammen noget, som han rigtig godt kan 
lide, men han ville bare indimellem ønske, at han havde 
noget mere tid. Han har nemlig de to små tidsrøvere, som 
skal have opmærksomhed, og en hustru med skiftende 
arbejdstider, men når der engang kommer lidt mere luft i 
programmet, tænker familien på at udvide besætningen og 
køkkenhaven.

”Vi har måske et lille avlseventyr”, siger en grinende Mikkel 
og tilføjer: ”Ej, det første år med kvierne er et prøve-år og 
så må vi se, hvad der sker. Vi kan godt lide tanken om, at vi 
på et eller andet niveau bliver selvforsynende, men det skal 
også være drevet af lyst og overskud”.  

BLÅ BOG: 
• 31-årige Mikkel Møller Østerhaab er gift 

med Rikke, som er sygeplejerske.
• Parret har sammen 2-årige Agnes og 

5-årige Knud.
• Familien bor på et nedlagt gartneri i  

Skørring, som de købte i foråret 2020.
• Mikkel er uddannet agrobiolog på  

Aarhus Universitet.
• Mikkel blev 1. februar 2022 ansat som 

planteavlsassistent i Djursland Landbo-
forenings forsøgsafdeling.

MEDARBEJDERPORTRÆT

I foråret 2022 flyttede Mikkel Møller Østerhaab 
og familien til Skørring, hvor de har købt et  
gammelt gartneri.   
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THI KENDES FOR RET

Sagen drejede sig om, at den ene ejer havde et øn-
ske om at få en større have og at opføre en læ-mur, 
hvilket ville overskride skellet ind til den anden ejers 
ejendom. 

Aftalen mellem ejerne gik ud på, at brugsrettigheds- 
haveren betalte 450.000 kr. til ejeren for at få lov til 
at råde over arealet, samt at brugsretten kunne op-
siges fra begge parters side med et opsigelsesvarsel 
på 30 år.

I forbindelse med at ejerne søgte servitutten ting- 
lyst, afviste Tinglysningsretten imidlertid at tinglyse 
servitutten. 

Tinglysningsretten gav den begrundelse, at servi-
tutten nærmere havde karakter af et salg af arealet, 
og derfor skulle parterne i stedet i henhold til Ud-
stykningslovens bestemmelser foretage en egentlig 
arealoverførsel mellem ejendommene via Geoda-
tastyrelsen. Den ene ejendom skulle reelt afgive 
arealet, og den anden ejendom skulle omvendt have 
tillagt arealet, som der var betalt for.

Tinglysningsretten henviste også til, at det fremgik 
af aftalen, at hvis ejeren af ejendommen opsagde 
brugsretten, skulle ejeren tilbagebetale 300.000 kr. 
til brugsrettighedshaveren (med indeksregulering). 

Parternes advokat blev derfor bedt om at redegøre 
for, at opsigelsesvarslet ikke reelt var gjort illusorisk 
under hensyn til, at opsigelsen alene gennemføres 
mod betaling af 300.000 kr.

Advokaten forklarede til Tinglysningsretten: »Bruger 
betaler til Ejer kr. 450.000 for indgåelse af denne 
brugsretsaftale. Såfremt Ejeren ønsker at opsige 
servitutten, kan Ejeren blot anvende en del af købe-
summen her til, hvorfor opsigelsesbestemmelsen 
ikke er illusorisk.«

Det blev også tilføjet, at det ville være vanskeligt for 
parterne at opnå en udstykningstilladelse.

Tinglysningsretten svarede hertil: ”Det fremgår af 
udstykningsloven, at der ikke må stiftes en brugsret 
over et areal for et længere tidsrum end 30 år.” Ret-
ten fastholdt, at opsigelsesvarslet fortsat fandtes at 
være illusorisk.

Advokaten gjorde heroverfor fortsat gældende, at 
der intet er i vejen for at indgå en aftale med et op-
sigelsesvarsel på 30 år, og henviste til andre eksem-
pler på en tinglyst brugsret, hvor en opsigelse også 
var betinget af en betaling af et beløb.

VAR SERVITUTTEN LOVLIG?
En helt ny afgørelse fra Landsretten behandlede en sag mellem Tinglysningsretten 
og to lodsejere, der havde indgået en aftale om, at den ene ejer fik en brugsret til 
en del af den anden ejers grund.
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JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 
Kitte Borup  
Telefon 8791 2047 - Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk

Landsretten udtalte, at udstykningssystemet hviler 
på bestemmelser om, at der skal ske udstykning, når 
en del af en ejendom afhændes, pantsættes eller gi-
ves i brug for mere end 30 år. 

Udstykningslovgivningen er et servicesystem, der 
har til formål at betrygge private rettigheder over 
fast ejendom gennem registrering og grænser i ma-
trikelsystemet. Dette har tillige betydning for f.eks. 
vurdering og beskatning af fast ejendom, ajourførte 
ejendomsoplysninger til private og til offentlige myn-
digheder, bebyggelsesprocenter m.v. 

Tingslysningsretten skal i forbindelse med tinglys-
ning af en brugsret, som den foreliggende, påse, at 
udstykningskravet ikke forsøges omgået.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afvis-
ning af servitutten og fandt, at der med brugsretten 
var tilsigtet en omgåelse af kravet om udstykning.

Juridisk afdeling bemærker, at servitutter ofte for-
muleres kreativt for at imødekomme ønsker fra 
parternes side, men at denne aftale nok var så tæt 
på grænsen, at servitutten måtte kunne forventes 
afvist, hvilket parterne forhåbentlig var blevet gjort 
bekendt med fra starten.

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?

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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ÅRSMØDER 2023
i Djursland Landboforenings udvalg.
Alle møder finder sted på 
Landbocentret i Følle.

DELTIDSUDVALGET
Onsdag den 11. januar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Christian Thomsen. 
Valg til udvalget. 
På valg er: Christian Thomsen og Jens Erik 
Nielsen.

SVINEPRODUKTIONSUDVALGET
Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Thomas Olesen  
og valg til udvalget. 
På valg er: Thomas Olesen, Morten Gert  
Nielsen og Morten Møller.

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR 
Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Peter Poulsen og 
valg til udvalget. 
På valg er: Jørgen Hougaard, Lasse Jensen  
og Phillip Schmidt. 

KVÆGBRUGSUDVALGET 
Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Mogens Hjort Jensen 
og valg til udvalget. 
På valg er: Mogens Hjort Jensen, Jacob  
Thomsen og Nicolai Kruse.

ØKONOMIUDVALGET
Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Erik R. Jensen  
og valg til udvalget.
På valg er: Erik R. Jensen, Christian Greve  
og Peter Juul Sørensen.

ØKOLOGIUDVALGET
Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.30
Beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen  
og valg til udvalget.
På valg er: Mikkel Juhl Nielsen og Jens  
Andersen. 

VEL MØDT!



Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 13.00 – 16.30
ADR-medarbejderkursus – kursus i håndtering og transport af farligt gods  
– transporterer du faremærkede stoffer, som fx diesel, plantekemi mm ad offentlig vej,  
er der stor sandsynlighed for, at du skal have et ADR-kursus. Mere info hos energi- &  
teknikrådgiver Gunnar Schmidt, tlf. 2089 7800.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 3. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk  
(husk at oplyse fødselsdag/år ved tilmelding)
Pris: 800 kr. ekskl. moms pr. deltager. 1050 kr. for ikke-medlemmer.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Byggeri & Teknik I/S

Onsdag den 11. januar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Deltidsudvalget – med beretning ved formand Christian Thomsen.  
Valg til udvalget. På valg er: Christian Thomsen og Jens Erik Nielsen. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Svineproduktionsudvalget – med beretning ved formand Thomas 
Olesen og valg til udvalget. På valg er: Thomas Olesen, Morten Gert Nielsen og Morten Møller.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Udvalget for Planter og natur – med beretning ved formand Peter 
Poulsen. Valg til udvalget. På valg er: Jørgen Hougaard, Lasse Jensen og Phillip Schmidt.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Kvægbrugsudvalget – med beretning ved formand Mogens Hjort Jensen 
og valg til udvalget. På valg er: Mogens Hjort Jensen, Jacob Thomsen og Nicolai Kruse. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 14.15 – 21.00
Planteseminar 2023 – Plantefaglig dag med spændende emner.  
Programmet kan ses på www.landboforening.dk.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 27. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.  
Max 50 deltagere – først til mølle-princippet gælder.
Pris: 900 kr. ex moms for medlemmer - inkl. forplejning 
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur

10.
JANUAR

11.
JANUAR

17.
JANUAR

26.
JANUAR

30.
JANUAR

31.
JANUAR

ARRAN
GEM

EN
TER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER
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09.
FEBRUAR

22.
FEBRUAR

21.
FEBRUAR

07.
MARTS

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Økonomiudvalget – med beretning ved formand Erik R. Jensen og 
 valg til udvalget. På valg er: Erik R. Jensen, Christian Greve og Peter Juul Sørensen. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økonomiudvalget

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.30
Årsmøde i Økologiudvalget – med beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen  
og valg til udvalget. På valg er: Mikkel Juhl Nielsen og Jens Andersen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

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

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 18.00/19.00
Djursland Landboforenings Generalforsamling  
Beretning ved formand Hans Gæmelke og valg til bestyrelsen.
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Tilmelding til spisning nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening

07.
FEBRUAR



12.
JANUAR

17.
JANUAR

25.
JANUAR

02.
FEBRUAR

21.
FEBRUAR

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

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.00
Foredrag v/Helle Bisgård Haslund  
– om livet som plejefamilie.
Mødested: Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73, 8950 Ørsted
Tilmelding: Senest den 18. januar til Bente Sejersen Nielsen på tlf. 2925 3508 eller  
mail: bsn@primante.dk. 
Pris: 60 kr. for medlemmer. Ikke medlemmer 80 kr (inkl. kaffe og kage)
Arrangør: Familie & Samfund Djursland 

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 13.30
Foredrag v/Ida Overgaard  
– ”Mit liv som dyrlæge og landmandskone” 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På tlf.  8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 100 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.30
Foredrag v/Jørgen Gleerup 
– ”Glæden – Sorgen – Lykken”
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 14. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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Torsdag den 23. februar 2023 kl. 13.30
Foredrag v/Birgitte Breiner  
– ”Mit liv som tyskerunge”
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk. 
Pris: 100 kr. pr. deltager inkl. kaffe mv.
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 13.30
Foredrag v/Eva og Aage Augustinus  
– ”Glæden ved at være til”
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: På tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk. 
Pris: 100 kr. pr. deltager inkl. kaffe mv.
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30
Foredrag v/Erik Demant  
– ”Det moderne Grønland – en personlig fortælling”
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 14. marts på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

23.
FEBRUAR

21.
MARTS
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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:

38       Landboforening.dk

M
EDARBEJDERE



    Landboforening.dk       39

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 direktionssekretær 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

Akurat Vikar og Rekruttering
Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV
Tlf. 8644 7440
E-mail: mail@akurat.dk
www.akurat.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

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)42       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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