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Den rivende udvikling fortsætter ufortrødent inden for dansk landbrug. Digi-
tale systemer bliver mere og mere udbredt, strukturudviklingen former nye 
bedrifter og grøn omstilling og bæredygtighed, er det nye sort. 

Østdansk Landboforening følger, som altid, udviklingen tæt og vi har igen i 
år investeret i ny teknologi og ansat nye dygtige kompetente fagfolk, der kan 
rådgive kunder og medlemmer og fremover sikre vores høje faglige niveau.

For at vores forening kan blive endnu bedre at sparre med i det kommende 
år, kan landmanden og virksomhedslederen henover julen tænke over føl-
gende spørgsmål.

Drømmer du om sikker drift og likviditetsstyring? 
Særligt planteavlsbedrifter har store likviditetsudsving over året. Økonomi-
styring kræver et godt periodiseret likviditetsbudget og opfølgning. Det til-
byder vi. 

Et godt grundlag er det digitale bogføringsprogram Summax, der giver 
nem og systematisk bogføring. Kvitteringer kan med en app scannes ind, og 
e-faktura fra faste leverandører fordeler programmet automatisk på de rette 
poster i regnskabet. Væk med kedelig administration, løse bilag og tunge ring-
bind. Din økonomikonsulent hjælper dig med at komme i gang.

Drømmer du om, at dit landbrug er klima-neutral i 2050?
Så skal du blive ved med at finde veje til at producere mere med mindre, tage 
nye produktionsmetoder i brug og fortsætte godt landmandskab.

Nye klima-løsninger kender vi naturligvis ikke endnu, men vi ved, at vi skal 
opsamle klimagasser, producere energiafgrøder, plante skov, bygge bæredyg-
tigt, anvende nye plantesorter og fossilfri maskinpark.

Østdansk Landboforening følger med i udviklingen, og er klar til at hjælpe 
med at blive klima-neutral i 2050. For her vil landbruget gå forrest, og vores fore-
ning yde sit ved at rådgive om de anbefaleringer forskningen præsenterer for os.

Vil du give din drøm videre til næste generation? 
Vi er klar til at beregne de hårde værdier - økonomi, finansiering, arveafgift, 
skat og jura. Vi er klar til at hjælpe med de bløde værdier og gennemføre en 
individuel beslutningsproces, der respekterer de menneskelige relationer og 
følelser. Derfor har vi i år også nedsat et generationsskifte task force, der kan 
nytænke processen og hjælpe dig og din familie med de svære beslutninger. 

VIGI’RDIGRÅD udgives af

Østdansk Landboforening
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Telefon 56 79 19 00
Mail mail@ostdansk.dk
Web ostdansk.dk

REDAKTION 
Pernille Mantzius, telefon 56 79  19  01
Niels Okking, telefon 56 79 19  08

FOTOS 
Colourbox · Forside: Niels Okking

LAYOUT  OG TRYK
MAOL Grafisk Design, telefon 30 22 79 09
Sangill Grafisk, telefon 55 53 05 05

Drømme, klima 
og likviditet

LEDER

INDHOLD

Torben Flinch
Direktør



FORENING

Men jeg tillader mig at se optimistisk på 
de fremtidige priser både på kylling-, kal-
ve- og oksekød.

Planteavlerne i vores område har haft 
en rigtig god høst med store udbytter og 
gode priser. Så jeg er overbevist om at 
året 2019 bliver et rigtig godt år for land-
bruget. Måske det endda skulle overvejes 
at sætte noget hen til pension i landbofor-
eningernes gruppepension, der er noget 
af det stærkeste på markedet.

Jeg må hellere også sige noget om klima-
et. Det gør alle andre. Jeg tror på at det 
bliver til landbrugets fordel. Vi skal være 
med til at løse de krav, der stilles. Det er 
ligegyldigt, om vi tror på det eller ej. Den 
offentlige mening tror på det. Politikker-
ne siger, der skal gøres noget. Det kan vi 
deltage i på mange forskellige måder, og 
det skulle gerne være med til at give flere 
indkomster i landbruget.

Ingen ved hvordan målene kan nåes. Der 
skal meget forskning til. Jeg kan kun sige: 
Kom i gang.

Det er ikke længe siden, der var et kæm-
peprojekt i gang i Vordingborg om at lave 
halm om til miljøvenligt brændstof til skib-
strafikken. Desværre slap pengene op og 
projektet måtte stoppe. Det kan bare sæt-
tes i gang igen, hvis pengene kommer frem. 

Udtagning af jorde, ser jeg ikke som et pro-
blem for landmændene. De skal bare til-
deles noget andet, men det koster penge. 
Det må dem der har ønskerne så skaffe.
Til sidst vil jeg bare sige. Glæd jer over at 
det går lidt bedre.

Glædelig jul 
og godt nytår

Jørgen Petersen

Formanden har ordet
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Hvor er det en stor fornøjelse at 
se priserne på grisekød gå i vejret. 
Vi har et toppunkt i øjeblikket på 
13,60 kr./kg plus efterbetaling, 
smågrisepriser på over 500 kr.

Og det kan blive bedre endnu. I 1984 var 
noteringen kortvarigt oppe på 15,50 kr./
kg og i en lang periode på 14,90 kr./kg. Så 
der er et stykke vej endnu før vi når det 
punkt. Og det er bare for at nå samme pris 
som for 35 år siden.

Det er nu at kassekreditterne skal ned og 
bankgæld afdrages. Udsæt nødvendige 
investeringer og genovervej de absolut 
nødvendige investeringer.

Den spændetrøje mange landmænd har 
oplevet at være i, i forhold til sine kre-
ditgivere, må man forsøge at komme ud 
af. Når man når det punkt, hvor andre 
kreditgivere har interesse i en som 
kunde, er der mange omkost-
ninger, der bliver mindre, 
alene ved at det er muligt 
at flytte bank og kredit-
forening.

Vi er som landmænd 
særdeles attraktive kun-
der. Det er småpenge, 

der er tabt på landmænd i forhold til, hvor 
mange penge kreditgiverne har opkrævet 
hos landmændene.

Der kan godt være, at ikke alle kreditgi-
vere ser sådan på det i øjeblikket. Men 
den lave rente og de minusrenter det 
koster at have penge indestående i natio-
nalbanken, gør at forretninger med land-
mænd giver dem et godt afkast. Det er 
faktisk også det, de skal leve af.

Jeg ser sådan på det, at vi som landmænd 
kan tilbyde at tage et lån til udvikling af 
bedriften. Vi skal ikke bede om et lån. Der 
selvfølgelig altid en risiko for at en kredit-
giver ikke tager imod sådan et tilbud, men 
så kan man spørge en anden. Evnen og til-
troen til at lån kan betales tilbage, er afgø-
rende for dem der skal udlåne pengene. 
Det er nu, den situation skal skabes.  

Til trøst for dem som ikke er med på pris-
stigningerne, plejer det altid at 

være sådan at prisstignin-
gerne breder sig til andre 

kødtyper. Det vil også 
være tiltrængt for især 
kalvekødet. Når prisen 
kommer højt op, sker 
der også normalt et 

fald i kødforbruget.
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Et år med Anne Arhnung
Tekst & fotos: Niels Okking

I godt et år har direktøren for 
Landbrug & Fødevarer heddet 
Anne Arhnung. Juristen fra 
Lolland blev valgt til posten, 
efter Karen Hækkerup fratrådte 
i september sidste år, og der har 
fra begyndelsen været nok at se 
til. For landbruget skal være en 
samlende faktor og være sig sit 
ansvar bevidst.

Hjørnekontoret på Axelborgs 7. etage 
har udsigt til både den bolsjefarvede Pa-
ladsbiograf og Axel Torv, der gør sig godt 
denne solskinsdag. Kaffe og te står parat, 
og en venlig sekretær informerer mig 
om, at vi har tre kvarter. Så skal Anne vi-
dere. Endnu mere imødekommende og 
frisk er direktøren selv, netop hjemvendt 
fra USA den foregående aften.

Hvordan har dette første år været?
– Udfordrende. Spændende. Jeg vidste 

godt, hvad jeg gik ind til, men alligevel 
- det at stå i spidsen for den samlende 
organisation er lidt af en drøm. Fak-
tisk er det ikke noget, jeg bevidst har 
arbejdet henimod, men når jeg nu står 
her, kan det ind i mellem føles uvir-
keligt. For det er et kæmpe privilegie 
at stå i spidsen for dansk landbrug og 
fødevareerhverv ude i verden.

Lægger man virkelig mærke til dansk 
landbrug uden for Danmark? 
– Jeg er faktisk forbavset over, hvor me-

get man i andre dele af verden skæver 
til det lille land i Europa. Senest da jeg 
var i USA, men også Japan og Kina. Vo-
res høje niveau og fødevaresikkerhed 
er bestemt både kendt og anerkendt.

Nye mål og nye visioner
Og denne anerkendelse samt det gode 
internationale rygte, skal også afspejle 
sig på de hjemlige breddegrader. Land-
bruget skal ikke bare fortælle, hvor godt 
det er, men også udstikke kursen for, 
hvor erhvervet er på vej hen, og tage 
et samfundsansvar, når det gælder bæ-
redygtighed og klimaet, understreger 
Anne Arhnung.

– Vi har for første gang i nyere tid lavet 
en vision for dansk landbrug og føde-
vareerhvervet. Med vores klimavision, 
Klima-neutral 2050, viser vi omver-
denen, at vi tager udfordringen med 
vores klima alvorligt, og at vi knokler 
på flere løsninger. Det er et vigtigt 
budskab. Vi kan ikke fastholde status 
quo, for udviklingen går bare så utro-
ligt stærkt, og alt hvad der har med kli-
ma og bæredygtighed at gøre, fylder 
politisk, fyldte under valgkampen og 
fylder i folks bevidsthed.

Direktøren lægger vægt på, at Danmark 
altid har været land, hvor man i fælles-
skab har løst problemer, også selvom 
man ikke er på bølgelængde.  
– Jeg lægger altid vægt på, at vi skal indgå 

partnerskaber og samarbejde med hele 
Danmark. Det lyder vidtløftigt, men 
forholdet til Dansk Naturfrednings-
forening (DN red.), hvor vi sammen 
kom med et udspil om natur er et godt 
eksempel. DN og Landbrug & Fødeva-
rer er ikke hinandens modsætninger, 
for tænker man den tanke til ende, er 
det jo katastrofalt. Hvorfor bliver vi op-
fattet som modsætningen til dem, der 
beskytter naturen? Skaber vi den op-
fattelse, isolerer vi os selv. Er vi uenige 
med DN i mange sager, ja, men vi behø-
ver ikke være hinandens modsætnin-
ger.  Det gør ikke noget godt for nogen. 

Viljen til dialog
Denne polarisering er ikke vejen frem, 
det er derimod ganske udansk, forklarer 
Anne Arhnung. 
– Landbrug & Fødevarer arbejder tæt 

sammen med myndigheder, styrelser, 
ministerier, universiteter og andre 
organisationer, det er en del af vores 
DNA i Danmark.

Denne lyst til at ville i dialog med andre 
er central for en virksomhedsklynge, der 
antalsmæssigt bliver mindre men samti-
dig dygtigere.
– Fødevareproduktionen er stabil til trods 

for at får færre landbrug i det danske 
land. Erhvervet bliver hele tiden mere 

og mere 
effektivt. 
Den fortsat-
te  effektivise-
ring skal udløses via  
et fortsat stort potentiale hos 
vores dygtige landmænd. Samtidig er 
vores vision med 2050-klimaordnin-
gen at blive endnu mere bæredygtige. 
Der skal stadigvæk produceres føde-
varer, og vi mener i al beskedenhed, 
at vi er blandt de allerbedste, samtidig 
med at vi allerede i dag er nogle af de 
mest klimaneutrale landbrug i verden.

Hvorfor stoppe det man er god til?
Der er selvfølgelig de, som taler om et 
nedskæringsscenarie, uddyber Anne Ar-
hnung, hvor dyreproduktionen bare skal 
lukke og slukke helt, for så er Co2-proble-
met løst. Landbrug & Fødevarer mener, 
de er forpligtiget til at løse opgaven med 
Co2-udledning og udvikle i stedet for at 
afvikle.
– Hvorfor skal vi nedlægge et erhverv, 

hvor man excellerer? Vi er førende 
inden for megen fødevareteknologi, 
som resten af verden kan implemen-
tere. På den måde står vi på skuldrene 
af hinanden og løser - med tid - et ver-
densproblem. Dét er vores ansvar som 
et rigt og videnstungt samfund, siger 
Anne Arhnung og fortsætter.

– Vi er et erhverv, der polariserer. Især 
når det gælder drikkevandsboringer, 
pesticider og dyrevelfærd. Samtidig er 
vi meget synlige i det danske landskab, 
hvor omkring 64-65 procent er under 
plov. Vi producerer det, som kommer 
på middagsbordet hver dag. Vi er hele 
tiden en del af danskernes hverdag. 
Denne tilstedeværelse skaber mening 
og spørgsmål. Det skal vi vænne os 
endnu mere til og få et bedre samspil 
op at køre med vores kritikere.

Generationsskifte
Kritikerne kan ofte være folk, som ikke 
er opvokset på landet eller på en bedrift. 
Derfor bliver kommunikationen endnu 
mere central i de kommende år. For hvor 
godt kender den enkelte dansker til drif-
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ten af et moderne landbrug og de for-
hold, landmændene arbejder under?

– Vi var mange fra min generation, der 
er opvokset på et landbrug, men med 
næste generation bliver denne gruppe 
om ikke halveret så betydeligt færre. 
Mange danskere, ja langt de fleste 
vil jeg påstå, er slet ikke klar over, 
hvordan man driver landbrug, passer 
grise eller styrer en mælkeproduktion, 
og forbrugerne kommer ikke til at 
møde en landmand i det daglige. 

– Så vi skal sætte os på flere dagsordener. 
Klimaet, bæredygtigheden og maden. 
Vi skal sparke døren til danskernes 
smagsløg ind og være toneangivende 
omkring måltiderne. Den danske land-
mand skal gå mere i brechen omkring 
madtanker, og her håber jeg, vi kan 
være endnu mere offensive. 

Udover at italesætte maden og målti-
derne bliver en ny udfordring også at få 
danske mænd og kvinder ind i erhvervet.
– Vi har en udfordring med at finde 

næste generation til vores bedrifter. 
Hvordan får vi unge mennesker til 

at blive driftsledere eller overtage 
en gård? Her kan vi selv gøre noget, 
nemlig fortælle om visionen. For land-
bruget skaber mening, værdi, bære-
dygtighed, fødevarer og dyr. Vi har alle 
mulighederne for at prøve at tiltrække 
folk til erhvervet – men det kræver, vi 
kan vise en vej. Og her skal nuværen-
de landmænd ikke tale erhvervet ned, 
men være med til at sælge erhvervet.

Nye ejerformer i fremtidens landbrug
Anne Arhnung kan dog godt forestille 
sig, at fremtidens ejerstrukturer bliver 
anderledes end i dag.
– Måske skal vi i det hele taget gentæn-

ke ejerstrukturer, selvom det er svært.  
Selvejet er selvfølgelig grundstammen, 
men flereje kan være farbar vej, vi skal 
i hvert fald tænke os godt om og frem 
for alt ikke automatisk holde fast i de 
samme strukturer og opbygninger. 

– Landmanden skal mere end nogen-
sinde tænke i optimering, tænke 
strategisk og være omstillingsparat. 
Du kan ikke længere drive et stør-

re landbrug i dag ved ”at give den en 
ekstra skalle”.  Andre parametre og 
forhold er udslagsgivende. Der kræves 
ganske enkelt mere og meget af en 
moderne landmand - kun de bedste 
kan begå sig, og derfor er dansk land-
brug blandt verdens bedste.

Sekretæren stikker hovedet ind. Vi er 
gået over tid og mangler stadigvæk et 
par fotos. Anne stiller hurtigt op - fore-
slår et par steder. Direktøren sørger for, 
jeg har noget at vælge imellem, for der 
skal være styr på sagerne. Interviewet 
afsluttes med et fast håndtryk og ”på 
gensyn”.

Nu sidder en ny stærk personlighed på posten, der ikke alene skal vise vejen 
for dansk landbrug, men også repræsenterer et erhverv, der konstant påvir-
kes af store strukturændringer. 

– Når jeg skal fortælle omverden, hvad dansk landbrug kan præstere, vokser jeg lidt hver gang. Jeg er en stolt ambassadør, fortæller Anne 
Arhnung, der her ses til klimamøde i Østdansk Landboforening tidligere på året.
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Hvad interesserer og driver dig? 
Hos Østdansk Landboforening vil 
vi gerne give vores kunder mulig-
hed for at bruge deres tid på dét, 
der interesserer dem. Derfor ar-
bejder vi fokuseret på at minime-
re den tid, du skal investere for at 
holde styr på din økonomi.

Som kunde har du mulighed for at und-
gå papirbunkerne, de endeløse rækker 
af ringbind og for at slippe for at se på 
fakturaerne flere gange.

I vores programmer får du et nemt beta-
lingsoverblik, hvor du kan se hvilke fak-
turaer, du har betalt, og hvilke der mang-
ler. E-arkivet indeholder alle typer af 
dokumenter, og du kan derfor vælge at 
benytte dette som eneste arkiv. Bilagene 
er altid lette at søge frem, bliver aldrig 
væk og bonner falmer ikke over tid så de 
bliver ulæselige. 

Der sker meget med vores digitale 
produkter i denne tid, og der er blevet 
pustet nyt liv i Summax med lanceringen 
af NemFaktura og Summax Salg. Dette er 
nye versioner af vores tidligere samlede 
Summax-løsning, der sammen med e-ar-
kivet og vores mulighed for automatisk 
at hente kontoudtog fra kundens bank, 
har givet kunden en langt mere fleksi-
bel programpakke og giver os mulighed 
for at hjælpe vores kunder hurtigere og 
mere målrettet.

Hurtig kundehjælp
I en tid hvor den erhvervsdrivende 
møder større krav til dokumentation fra 
banker og offentlige myndigheder, er 
det vigtigt at have adgang til de rigtige 
tal til tiden. Det er derfor afgørende at 
den økonomiske opfølgning sker løben-
de og ikke er hægtet op på hvornår der 
laves årsregnskaber og momsindberet-
ninger. Vores programmer er intelligente 

og hjælper ved at automatisere en del 
af bogføringen, hvilket sætter os i stand 
til at hjælpe vores kunder hurtigere, og 
med nye typer af forespørgsler vedrøren-
de deres økonomi. Det gør det ligeledes 
muligt for vores assistenter at forhøre sig 
om de bilag de måtte have spørgsmål til, 
mens transaktionen stadig er i frisk erin-
dring hos kunden.

Vores digitale løsninger spænder bredt 
og giver en lang række fordele til både 
store og små virksomheder. Implemen-
tering af nye systemer og procedurer 
kræver lidt omstilling i både vores og 
kundens vaner, men giver en lettere ar-
bejdsgang når implementeringen først 
har fundet sted. Vi står klar til at hjælpe 
med de udfordringer der opstår i proces-
sen, så du kan bruge mere tid til din virk-
somhed og mindre på økonomistyring.

For dig som har brug for overblikket i en 
større virksomhed, eller ønsker at dyk-
ke dybt ned i dine økonomiske forhold, 
tilbyder vi desuden et Dashboard og et 
e-Overblik. Disse programmer giver et 
overblik over dine nøgletal på henholds-
vis. dags- og månedsbasis. Det er fleksi-
belt og kan opsættes, så du ser de må-
lepunkter, du finder interessante. Dette 
overblik giver en helt ny dimension på 
økonomien, hvor sandsynligheden for 
at opdage udfordringer før de bliver til 
problemer, bliver langt større.

Bliv godt kørende med den 
nye version af Summax    
Tekst: Kasper Brint  Fotos: Niels Okking
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Kom godt fra start med 
JERES generationsskifte    
Tekst: Zwanita Reinders og Maria Skov Wegner  Foto: Jeppe Hybholt

2 - 2019

I et generationsskifte er der 
mange emner der skal belyses og 
debatteres. Vi vil guide dig, så du 
og din familie kommer godt fra 
start og slutter det sted, hvor I i 
fællesskab gerne vil hen. 

I et generationsskifte er der altid to par-
ter, en sælger og en køber. På vores for-
fædres tid gik gårdene ofte i arv fra far 
til søn. Med tiden begyndte naboen at 
overtage. Gårdene blev større og større, 
vi udviklede os som samfund, og vi fandt 
ud af, at vi havde muligheder, vi behøve-
de ikke længere at overtage efter far. Det 
kan have sine fordele for nogle og for 
andre, er det en identitets ændring, der 
skal soves på. Uanset om du som sælger 
i dag, skal sælge til din søn, datter, nabo 
eller en helt tredje, så står du overfor et 
generationsskifte af din ejendom. 

Inddrag familien
Skal du skifte inden for familien, er det 
vigtigt, at du tager din samlever med 
fra start. I skal gøre jer overvejelser om, 
hvad I gerne vil, når I ikke længere skal 
være på gården. Husk at spille med åbne 
kort, så I ikke bagefter bliver skuffede.

Det kan være, at du som sælger har haft 
en dyrkningsform og den nye ejer ønsker 
at ændre på dette. Sæt ord på fra start, 
således I sammen kan arbejde hen mod 
den bedste overtagelse. Husk også at 
inddrage søskende, så alle får lov at bi-
drage og orientere om deres følelser og 
ønsker til fremtiden. Det mindsker mis-
forståelser og styrker generationsskiftet. 

Skal du skifte med 3. part skal du og din 
samlever stadig gøre jer de samme over-
vejelser som ovenstående. Derudover 
skal I finde ud af, hvor meget jeres virk-
somhed er værd, og det er for jer som 
sælger ikke det samme som det vil være 
for køber. 

Det kan være en jungle at huske alle ting, 
og ikke mindst få sat ord på. Det kan vi 
hjælpe jer med. Tag din rådgiver med 
fra start – eller søg råd og vejledning hos 
vores nye Generationsskifte Task Force. 
De har bred erfaringen inden for gene-

rationsskifte, både familiehandler og til 
3. part. Et ejendomsskifte tager tid, der 
er mange overvejelser og sidste men ikke 
mindst, så indeholder det mange og sto-
re følelser. Alt sammen kan ende godt og 
vi vil meget gerne hjælpe jer godt på vej.

Hvad skal der tages hensyn til, når du sælger:
• Afklaring af din virksomheds værdi
• Mulighed for at hjælpe køber i gang med eksempelvis sælgerfinansiering
• Salg af hele virksomheden, delsalg, bortforpagtning, omdannelse til selskab
• Pensionsopsparing – hvad kan I leve for?
• Hvor skal I bo? 

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber:
• Kan den ønskede virksomhed klare op- og nedgangstider?
• Giver virksomheden det afkast, der er nødvendigt?
• Husk en etableringsplan med en strategi, budgetter og finansieringsplan
• Familieretslige overvejelser – herunder:  ægtepagt, ægtefællemedejer? 

Gode råd fra planteavlskonsulenten
Hvilke punkter er vigtige at få gjort i rette tid
KØBER:
• Få styr på overdragelse af betalingsrettigheder
• Cvr.nr. er gyldigt ved fristen for indsendelse af fællesskema
• Oprettelse i Register for Gødningsregnskab senest d. 31/7 i første ansøgningsår 

– Det er ikke muligt at købe gødning hos grovvaren hvis man ikke er tilmeldt, så 
rent praktisk skal det gøres inden man ønsker at købe gødning.

SæLGER:
• Undgå ændring/lukning af cvr.nr. inden de fulde beløb er udbetalt i forbin-

delse med hektarstøtte 
• Evt. producentskifte af miljø og økologi tilsagn
• Huske at sætte ophørsdato ved indsendelse af gødningsregnskab

Få hjælp af vores nye Generationsskifte Task Force
I bestræbelser på at tilbyde den bedste rådgivning til vores kunder og medlemmer 
har Østdansk Landboforening nedsat et såkaldt Generationsskifte Task Force. 

Holdet består af Direktør Torben Flinch, Advokat Liza Rosenberg, Økonomikon-
sulent Maria Skov Wegner, Forretningsudvikler Hans Bach-Lauritsen, Registreret 
revisor Eva Christensen.

Ring på telefon 5679 1900 og bliv stillet videre. Sammen vil de vejlede og støtte 
en bedrifts overgang fra et ejerskab til det næste.
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Vi har udregnet, hvad en gen-
nemsnitskunde hos Østdansk 
Landboforening kunne tjene, 
hvis han havde fulgt AgroMar-
kets’ købs- og salgssignaler. 
118.000 kroner siger regne-
stykket – og nu kan du også få 
chancen. Begynd med at deltage 
ved et AgroMarkets HandelsEr-
famøde.

Chefanalytiker og handelsrådgiver John 
Jensen turnerer rundt med seneste nyt 
om det globale råvaremarked og finansi-
ering. 

– Der kommer snart en nedgangsperio-
de. Vi får den ikke i julegave, men reces-
sionen vil komme på et tidspunkt. Og 
hvordan ruster man sig så bedst muligt? 
Spørger han ud i lokalet. 

Nedgangstid – og hvad så?
Recession og handelskriser går ofte hånd 
i hånd, forklarer John Jensen. USA og 
Kina er i krise, og Trump truer verdens-

samfundet med told på varer. Det påvir-
ker globalt priser og handel på råvarer. Vi 
har haft en gigantisk avl i år på verdens-
basis – næsten den største nogensinde 
– men det forhindrer ikke krisens indtog.

– I har dog valgt den rigtige branche, si-
ger John Jensen opmuntrende og for li-
gesom at bløde op på dommedagsprofe-
tien. Og kommer så med nogle gode råd 
til, hvordan deltagerne kan ruste sig på 
forskellig vis i en kommende recessions-
periode. 

Få hjælp til at handle
Handel med råvarer er det punkt, der 
har den største indvirkning på en land-
mands bundlinje. Og der, hvor AgroMar-
kets har sin primære berettigelse. For 
målet er – og resultaterne siden 2010 vi-
ser – at AgroMarkets handler bedre end 
gennemsnittet. 

Havde en gennemsnitskunde hos Øst-
dansk Landboforening fulgt AgroMar-
kets signaler i 2018, kunne han have 
tjent 118.000 DKK. Havde han fx fulgt 

AgroMarkets ift at sælge sin kornhøst 
2019, havde han opnået en gennem-
snitspris på 129 DKK.

Og hvordan får man så handlet sig op på 
AgroMarkets’ niveau? John Jensen har 
en klokkeklar holdning: - Få lavet dig en 
strategi og få hjælp til at følge den!

En anden måde at spare penge på er at 
bruge AgroMarkets online prisberegne-
re, som er gratis for abonnenter. 

– Vi ser ofte, at der sker fejl med udreg-
ningen, når man handler, og det kan altså 
samlet set løbe op i store beløb. Så det er 
en god ide at gå priserne igennem med 
fx kemiberegneren. Den laver ret kom-
plicerede beregninger, kan gennemskue 
de forskellige rabatter, og laver stort set 
aldrig fejl. Få eventuelt din rådgiver til at 
hjælpe dig, siger John Jensen.  

Du kan også deltage i et HandelsErfa 
møde og få hjælp til at forbedre din 
bundlinje ved at følge AgroMarkets’ 
købs- og salgssignaler.

ØKONOMI

Tjen 118.000 ved at 
handle med AgroMarkets
Tekst: Lene Krüger  Fotos: AgroMarkets



Skatteråd før Nytår 2019
Tekst: Registreret revisor Eva Christensen

FRADRAG FOR GAVER TIL VELGØRENHED: 
FÅ FRADRAG FOR GAVER MV. OP TIL 16.300 KR.
Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner 
kan man trække fra i sin skatteopgørelse. Man kan få fradrag for op til 
16.300 kr. i 2019. Hvis foreningen kender dit CPR nr., sørger den for at 
indberette dit bidrag, så du kan få skattefradraget. Du kan også vælge at 
være velgørende overfor dine ansatte. Du må give dem en julegave for 
700 kr., uden at de skal beskattes og med fuldt skattefradrag til dig.

GENANBRINGELSE AF EJENDOMSAVANCE
Fristen for at genanbringe ejendomsavancer fra 2018 udløber den 31.  
december 2019. Hvis der skal købes ny ejendom eller afholdes 
forbedringsudgifter, der skal genanbringes i, skal der være indgået  
endelig og bindende aftale herom senest den 31. december 2019.

INDBETAL RESTSKAT/ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 
OG UNDGÅ RENTE- OG PROCENTTILLÆG

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2019, kan du lave en frivillig betal-
ing af den forventede restskat. Betal senest den 30. december 2019, sidste 
bankdag i år, og undgå at betale rentetillæg, som ikke er fradragsberettiget. 

Fra 1. januar til 30. juni betales dag-til-dag rente. Restskat, der ikke er betalt 
senest 1. juli pålægges et procenttillæg. Satserne kendes ikke endnu for 2019. 
Restskat til indregning i 2021 er 20.500 kr.

OBS: Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan det være en fordel at  
vente med at betale din restskat til den 2. januar 2020, hvis du har  
hævet mere i virksomheden, end du har tjent.

SØG OM TILBAGEBETALING AF FOR MEGET 
INDBETALT FORSKUDSSKAT
Hvis du har betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2019, kan du senest 
31. december 2019 søge om at få beløbet udbetalt. Du får ikke rente af 
beløbet, hvis du inden årsskiftet søger om at få det udbetalt. Men mangler 
du likviditet, kan det være en fordel at søge om udbetaling af skatten 
fremfor at hæve på kassekreditten

INDBETAL PÅ PENSIONER
Her er reglerne for, hvor meget du må indbetale: # Alderspension – Max. 
indbetaling indtil 5 år før folkepensionsalderen er 5.200 kr. mens der fra og 
med det 5. år før folkepensionsalderen kan indsættes op til 48.000 kr., og 
der er ikke fradragsret # Ratepension – Max. fradrag for 55.900 kr. eksklusive 
arbejdsmarkedsbidrag # Livrente – Fuld fradragsret 

DELING AF OVERSKUD MELLEM ÆGTEFÆLLER
Hvis du og din ægtefælle begge deltager ligeligt i driften af landbruget, og 
I ønsker at dele overskuddet ligeligt, skal I senest den 31. december 2019 
meddele SKAT og øvrige kreditorer, at I begge hæfter ligeligt for virksom-
hedens gæld. Hvis I begge ønsker at indbetale en evt. fortjeneste ved salg 
af landbruget på en ophørspension, kan det være en fordel at anvende 
ligedelingsreglerne inden salget.

SERVICE/HÅNDVÆRKERFRADRAG - REDUCER SKATTEN
Du kan få håndværkerfradrag på op til 12.200 kr. inklusive moms for  
arbejdsløn til grøn istandsættelse samt tilslutning til bredbånd og  
installation af tyverialarm. Derud over kan der opnås fradrag for  
serviceydelser på op til 6.100 kr. pr. person.

TJEK DIN FORSKUDSOPGØRELSE FOR 2020 OG
BETAL DEN RIGTIGE SKAT I LØBET AF ÅRET
Kontroller, at de indkomster og fradrag, der er på din forskudsopgørelse 
er rigtige. Havde du underskud i 2018, men forventer du overskud i 2020, 
skal din forskudsopgørelse rettes. Det samme gælder, hvis du regner med, 
du tjener mindre i virksomheden i 2020 end tidligere. B-skatteraterne 
fastsættes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det  
vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen.

GIV GAVER I FAMILIEN: OP TIL 65.700 KR. TIL DINE NÆRMESTE
Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på under 65.700 kr. (23.000 kr. 
til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. 
person. Hvert barn og barnebarn kan derfor modtage op til 131.400 kr. 
uden afgift, hvis du er gift. Gaver kan også uden skattemæssige  
konsekvenser gives til en samlever eller til søskende, hvis man har  
boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende, når gaven gives.

FÅ FRADRAG SOM SELVSTÆNDIG OG BETAL OP TIL 
30 % AF OVERSKUDDET TIL EN PENSIONSORDNING
Du kan indbetale op til 30 % af årets overskud fra virksomheden en 
 pension (livrente)og få fuldt fradrag. Har du f.eks. haft et overskud på 
400.000 kr., kan du senest 30. december 2019 indbetale 120.000 kr.  
med fuld fradragsret. 

105

94

83

72

61
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PLANTEAVL

Forsøgsarbejdet er en af hjørne-
stenene i vores markrådgivning. 
Uden et velfungerende forsøgs-
arbejde, ville det være vanskeligt 
at yde en overbevisende og 
sikker rådgivning. Derfor har 
vi investeret i nyt topmoderne 
udstyr, så vi hele tiden er fagligt 
på toppen.

Én gang om ugen i vækstsæsonen mødes 
alle konsulenter i forsøgsmarken i Karise, 
for at blive opdateret på vækstforhold 
og afgrøder. Der bliver diskuteret ukr-
udt, gødning, svampe  –  kort sagt alt.

For at skabe en så stor variation som 
mulig til disse møder, laver vi hvert år 
forsøg med stort set alle inputfaktorer 
i markdriften, blandt andet ukrudts- 
svampe- og skadedyrsmidler i forskellige 
doseringer.

Skal dette gøres sikkert og rationelt er 
det nødvendigt med det rigtige udstyr. 
Derfor har Østdansk Landboforening in-
vesteret i en ny forsøgssprøjte, som selv 
finder vej gennem forsøget. Sprøjten er 
GPS-styret, og når først forsøgsplanen 
med alle parceller er kodet ind i for-
søgssprøjtens computer, ved den selv 
hvornår der skal åbnes og lukkes for de 
otte forskellige beholdere som sprøjten 
er udstyret med. Systemet er meget 

præcist og hurtigt, og sandsynligheden 
for fejl er minimale. Dertil kommer, at 
sprøjteføreren der udfører sprøjtningen 
rent arbejdsmiljømæssigt, er meget bed-
re stillet end tidligere.

Ny kamerastyret radrenser
Vi laver også forsøg med radrensning 
og båndsprøjtning af ukrudt. I første 
omgang har vi hovedsagelig udført den 
slags forsøg i græsfrømarker. Vi bor jo 
midt i et stort frøgræsområde, og der-
for er det vigtigt hele tiden at trimme 
rådgivningen og blive klogere - også på 
frøproduktionsområdet. Til brug for 
disse forsøg har vi anskaffet en helt spe-
ciel kamerastyret radrenser med bånd-
sprøjte, som meget præcist kan udføre 
disse behandlinger. 

Man kan sagtens forestille sig at sådanne 
typer af radrensere bliver mere udbredt i 
fremtiden, blandt andet med det for øje 
at optimere økonomien samtidig med 
at det politiske ønske om mindre belast-
ning med sprøjtemidler imødekommes.

En tredje type forsøg vi arbejder med, 
er gødningsforsøg. Vi arbejder både 
med forskellige tildelingsmængder og 
gødningstyper, men også med placeret 
gødning efterår og forår. Til brug i det-
te arbejde, har vi anskaffet en mindre 
kombisåmaskine som kan udføre dette 
arbejde i en arbejdsgang. 

Vi glæder os til at fortælle jer endnu 
mere om forsøgsarbejdet i 2020.

Forsøgsarbejdet i Østdansk Landboforening  
Tekst: John Voss  Fotos: Niels Okking
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ØKONOMI 

PlanteNyt holder dig 
opdateret med vores 
anbefalinger om fx 
plantebeskyttelse og 
gødskning

Med et abonnement på PlanteNyt er du opdateret på alt, hvad der sker 
i marken, samt adgang til forsøgsopgørelsen.

Skarpe nyheder året rundt 

PlanteNyt er en abonnementsbaseret nyhedsmail, som udkommer en gang om 
ugen hele året og kan læses på vores hjemmeside ostdansk.dk. 

PlanteNyt giver dig alt om aktuelle emner i vækstsæsonen, med ugentlige opda-
teringer på hvad der rører sig i marken. Blandt andet nyt om plantebeskyttelses-
midler, vores anbefalinger med gødskning, sortsvalg hvad siger lovgivningen og 
høstresultater fra lokale og landsforsøg. Vi har fokus på kornafgrøder, vinterraps, 
roer og frøavl.  

Du får også adgang til vores Forsøgsopgørelse, hvor du kan læse om årets resulta-
ter fra lokale forsøg og demonstrationer, så snart resultater ligger klar. 

HVAD KAN DU LÆSE OM:

• Aktuelt i marken

• Vigtige datoer

• Aktuelle emner

• Nye godkendte midler

• Lovgivningen

• Tilskudsordninger

• Forsøgsresultater

• Sortsvalg

• Middelvalg

• Gødskning

• Sygdomme

• Skadedyr

• Vækstregulering

• Arrangementer

• Økologi

• Vildt og bivenlige tiltag

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Planteavlskonsulent
Lone Urbrand Larsen
lul@ostdansk.dk
D 5679 1927 
M 3030 6484

PlanteNyt
- hold dig opdateret

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede
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Uanset om du er nyopstartet økolog, har flere års erfaring eller er kon-
ventionel og påtænker omlægning til økologisk drift, er et højt fagligt 
niveau kernen i succes.

Gennem vores tætte samarbejde med SEGES Økologi er vi på forkant med udvik-
lingen, og har indsigt i den nyeste viden inden for både lovgivning og det faglige. 
Vi har desuden et fagligt samarbejde med Økologirådgivning Danmark, hvorfor vi 
har adgang til viden inden for næsten alle produktionsgrene. 

Vi har ligeledes stor viden om forretningsudvikling, så ønsker du øget fokus på 
større indtjening via nye afgrøder eller nye salgskanaler, vil vi kunne rådgive dig i 
processen.

VI KAN TILBYDE DIG HJÆLP INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:

• EU - Fællesskema 

• Traditionelle landbrugsafgrøder samt sukkerroer, frugt, bær og vin

• Markplaner, gødningsplaner, optimering af sædskifter og strategi  
for ukrudsbekæmpelse

• Markbesøg

• Jordbundsanalyser

• Markedsforhold for specialafgrøder og dermed muligheden  
for merindtjening

• Gratis omlægningstjek 

• Omlægningsplaner og autorisationsansøgning

Kontakt os for en uforpligtende snak. 

Vi kommer desuden meget gerne ud og  
besøger dig, så vi kan få en snak om din  
bedrift og dine muligheder. Besøget er  
selvfølgelig gratis og uforpligtende. 

Økologisk 
planteavlsrådgivning

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Økologichef og  
forretningsudvikler  
Hans Bach-Lauritsen 
hbl@ostdansk.dk
M 2343 9924 
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Uanset om du er nyopstartet økolog, har flere års erfaring eller er kon-
ventionel og påtænker omlægning til økologisk drift, er et højt fagligt 
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processen.
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• Traditionelle landbrugsafgrøder samt sukkerroer, frugt, bær og vin

• Markplaner, gødningsplaner, optimering af sædskifter og strategi  
for ukrudsbekæmpelse

• Markbesøg

• Jordbundsanalyser

• Markedsforhold for specialafgrøder og dermed muligheden  
for merindtjening

• Gratis omlægningstjek 

• Omlægningsplaner og autorisationsansøgning

Kontakt os for en uforpligtende snak. 

Vi kommer desuden meget gerne ud og  
besøger dig, så vi kan få en snak om din  
bedrift og dine muligheder. Besøget er  
selvfølgelig gratis og uforpligtende. 

Økologisk 
planteavlsrådgivning

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Økologichef og  
forretningsudvikler  
Hans Bach-Lauritsen 
hbl@ostdansk.dk
M 2343 9924 

Thomas Laugesen
Planteavlskonsulent
tla@ostdansk.dk
T 5679 1922 - M 3024 7420

Organisk gødning, frøavl, markbesøg
Planteavl, mark- og dyrkningsplan, indberetninger, landbrugs-
støtte, indberetninger, efterafgrøder, forpagtningskontrakt, 
afgrødekalkule, natur og vildtpleje.

Søren Holmgren
Planteavlskonsulent
sho@ostdansk.dk
D 5679 1921 - M 2942 7379 

Planteværn, sprøjteteknik og markbesøg
Planteavl, mark- og dyrkningsplan, landbrugsstøtte, 
indberetninger, sprøjteopdateringskurser.

Anja Riishøj Hemmingsen
Forsøgsleder og planteavlskonsulent
arh@ostdansk.dk
T 5679 1928 - M 3068 1928

Forsøg, registering og kornsyn
Koordinerer og gennemfører forsøg og generelle planteavlspro-
jekter for SEGES og øvrige kunder. Udarbejder forsøgsplaner 
og laver registreringer i forsøgene, samt databearbejdning og 
analyser af forsøgsresultater. Fremvisning af forsøg til kunder. 
Deltager i diverse praktiske opgave; såning, sprøjtning, høst.

Maja Folmer-Petersen
Planteavlskonsulent
mfp@ostdansk.dk
T 5679 1923 - M 2943 6484 

Landbrugsstøtte, vinterraps og betalingsrettigheder
Planteavl, mark- og dyrkningsplaner, indberetninger, sprøjte-
opdateringskursus, kornsyn, plantenyt, mark- og afgrødeskade 
opgørelser.

John Voss
Planteavlschef
jv@ostdansk.dk
D 56 79 19 20 - M 29 42 73 59 

Ledelse og budgettering
Planteavl, mark– og dyrkningsplaner, landbrugsstøtte, 
klima, indberetninger, projekter og lovgivning.

Lone Urbrand Larsen
Planteavlskonsulent
lul@ostdansk.dk
D 5679 1927 - M 3030 6484 

Plantenyt, sortsvalg og fabriksroer 
Planteavl, mark– og dyrkningsplan, landbrugsstøtte, indbe-
retninger, sprøjteopdateringskurser, Farmtracking, Kemitjek, 
registreringsnet, Erfagrupper, markbesøg, mark-og afgrødeskade 
opgørelse.

Hans Bach-Lauritsen
Økologichef
hbl@ostdansk.dk
T 5679 1924 - M 2343 9924 

Økologi, omlægningstjek og forretningsudvikling
Økologisk planteavl, sukkerroer, frugt og bær, gårdråd, 
forenings- og netværksdannelse samt generationsskiftesager. 
Desuden forretningsudvikling og produktudvikling i forhold til 
gårdbutikker og mindre virksomheder.

Jeppe Hybholt
Planteavlskonsulent
jeh@ostdansk.dk
T 5679 1926 - M 3089 1926

Dyrkningsstrategi, planteværn og markbesøg  
Planteavl, mark- og dyrkningsplan, landbrugsstøtte,  
indberetninger, vejkantsmøder, Erfagrupper, droneflyvning  
og koordinering af jordprøver. Samspil mellem landbrug og 
jagt. Kombinerer landbrugskrav med jagt- og naturforbedring.

AFDELINGEN FOR PLANTEAVL
AFDELINGEN FOR PLANTEAVL
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Har du en gårdbutik eller et stalddørssalg? Har du udfordringer med 
at få en tilfredsstillende vækst i salget og dermed bundlinjen? Så vil et 
udviklingsforløb i Østdansk Landboforenings projekt om professionali-
sering af din gårdbutik eller stalddørssalg være en oplagt mulighed?

Deltagelse i et udviklingsforløb er GRATIS, hvis du bor på Sjælland eller Lolland- 
Falster. Bor du Vest for Storebælt, skal transportomkostningerne dækkes 

INDHOLD I ET TYPISK UDVIKLINGSFORLØB:

• Vi sætter fokus på din vision og fremtidige plan for gårdbutikken eller stald-
dørssalget. Sammen laver vi en ultralight forretningsplan, som du fremadret-
tet kan bruge som styringsværktøj. Forretningsplanen tager udgangspunkt i 
nedenstående punkter. 

• Vi gennemgår sammen dit varesortiment med fokus på, hvor pengene tjenes 
og derved finder vi ud af hvilke produkter, der er ”need og nice”

• Vi ser på indretningen af gårdbutikken eller stalddørssalget, og ser på om der 
kan optimeres i forhold til den generelle indretning og varernes placering. 

• Vi har fokus på brugen af emballage og ser på look og udtryk i forhold til netop 
din kundegruppe. Sender du de rigtige købssignaler?

• Vi taler om markedsføring, herunder skiltning, hjemmeside og brugen af socia-
le medier. Kan det gøres på en bedre og mere hensigtsmæssig måde?

HVAD FORVENTER VI AF DIG?

Vi forventer, at du har viljen til forandring og lysten til at bruge den fornødne tid 
gennem udviklingsforløbet. Du skal desuden have lyst til aktivt at være med til at 
udarbejde den nye forretningsplan, så det bliver din plan.

Professionalisering af din 
gårdbutik eller stalddørssalg

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Økologichef og  
forretningsudvikler  
Hans Bach-Lauritsen 
hbl@ostdansk.dk
M 2343 9924 
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Har du en gårdbutik eller et stalddørssalg? Har du udfordringer med 
at få en tilfredsstillende vækst i salget og dermed bundlinjen? Så vil et 
udviklingsforløb i Østdansk Landboforenings projekt om professionali-
sering af din gårdbutik eller stalddørssalg være en oplagt mulighed?

Deltagelse i et udviklingsforløb er GRATIS, hvis du bor på Sjælland eller Lolland- 
Falster. Bor du Vest for Storebælt, skal transportomkostningerne dækkes 

INDHOLD I ET TYPISK UDVIKLINGSFORLØB:

• Vi sætter fokus på din vision og fremtidige plan for gårdbutikken eller stald-
dørssalget. Sammen laver vi en ultralight forretningsplan, som du fremadret-
tet kan bruge som styringsværktøj. Forretningsplanen tager udgangspunkt i 
nedenstående punkter. 

• Vi gennemgår sammen dit varesortiment med fokus på, hvor pengene tjenes 
og derved finder vi ud af hvilke produkter, der er ”need og nice”

• Vi ser på indretningen af gårdbutikken eller stalddørssalget, og ser på om der 
kan optimeres i forhold til den generelle indretning og varernes placering. 

• Vi har fokus på brugen af emballage og ser på look og udtryk i forhold til netop 
din kundegruppe. Sender du de rigtige købssignaler?

• Vi taler om markedsføring, herunder skiltning, hjemmeside og brugen af socia-
le medier. Kan det gøres på en bedre og mere hensigtsmæssig måde?

HVAD FORVENTER VI AF DIG?

Vi forventer, at du har viljen til forandring og lysten til at bruge den fornødne tid 
gennem udviklingsforløbet. Du skal desuden have lyst til aktivt at være med til at 
udarbejde den nye forretningsplan, så det bliver din plan.

Professionalisering af din 
gårdbutik eller stalddørssalg

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Økologichef og  
forretningsudvikler  
Hans Bach-Lauritsen 
hbl@ostdansk.dk
M 2343 9924 

Markedet for økologiske varer har gennem de seneste mange år været 
konstant stigende. I 2007 var andelen af økologiske varer i indkøbskur-
ven via detailhandlen på under 5 procent, mens den i 2018 var steget 
til 12 procent, hvilket svarer til en værdi på 12,9 mia. kr. Hertil kommer 
salget gennem alternative salgskanaler, som gårdbutikker, specialbutik-
ker og foodservicesektoren. I 2017 var den på 3.1 mia. kr.

Eksporten stiger også eksplosivt fra under 0,5 mio. kr. i 2007 til næsten 3 mia. kr. i 
2017.

Det økologiske areal er i perioden 2007 – 2011 steget fra 150.207 ha til 279.209 
ha, hvilket svarer til en stigning på 129.092 ha. Ialt er 10,5 procent af danmarks 
samlede landbrugsareal økologisk.

Men hvad er så forventningerne til fremtiden? Spørger man detailhandlen, så er 
der ingen tvivl. De forventer at stigningen i det økologiske forbrug vil fortsætte. 
Det samme gælder for forventningerne til eksporten, der i 2018 forventes at 
runde 3 mia. kr. 

Hvis du er en af dem, der måske kunne forestille dig at omlægge til økologisk 
produktion, så kan Østdansk Landboforening tilbyde et GRATIS og uforpligtende 
omlægningstjek, der vil give dig indsigt i følgende:

• Din bedrifts styrker og svagheder i forhold til omlægning

• Din bedrifts udviklingsmuligheder ved omlægning

• Hvad er markedssituationen og dermed afsætningsmulighederne for din  
produktion ved omlægning

• En gennemgang af de vigtigste regler herunder mulighederne for tilskud  
ved omlægning

• Information om hvordan du kommer videre med  
omlægningen

Det er GRATIS og uforpligtende at få lavet et  
omlægningstjek

Støttet af Fonden for Økologisk Landbrug

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Økologichef og  
forretningsudvikler  
Hans Bach-Lauritsen 
hbl@ostdansk.dk
M 2343 9924 

Omlægning til 
økologisk produktion

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede
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Kunst gør Østdansk 
Landboforening smukkere

I to årtier har Østdansk landboforening, gennem, 
Stevns Landboforenings Fond, erhvervet midler til 
det kunstværk, der fra næste år vil pryde pladsen 
foran Østdansk Landboforening.

”Livet er kort, kunsten lang”.
Således skriver den romerske forfatter og filosof Seneca i 

sit værk Om livets korthed. Han døde cirka 70 år gammel tæt 
på Rom i år 65. Og netop kunsten, vil alle tilknyttet Østdansk 
Landboforening, få glæde af i mange år frem. Når du, kære 
læser, sidder med årets medlemsblad, og nyder det mørke 
decembervejr, er de sidste sten sandsynligvis lagt og tilbage 
står nu, foran foreningen, værket med arbejdstitlen Brydning.

Skaberen hedder Claus Ørntoft. Han er uddannet billed-
hugger fra Det Fynske Kunstakademi, og hans værker kan 
man opleve og glæde sig over i hele Danmark - og nu også i 
Rønnede på Center Allé 6. 

Hvad skal den 10 tons tunge svenske granitsten, der knejser 
flere meter over pladsen, forestille? En plov der vender 
jorden, et skib hvor forstævnen bryder de tunge skifferplade, 
og trækker hele huset mod nye horisonter eller noget helt 
tredje? Ifølge billedhuggeren er det op til beskueren.

- Jeg går efter solar plexus. Jeg håber først og fremmest, at 
betragteren bliver ramt. Følelsen kommer før sproget, og jeg 
beder til, man holder fast i den og bare iagttagere hele dy-
namikken. Det er mit håb – min ambition. Hvad den enkelte 
kommer frem til, at værket skal forestille, er altid personligt 
og hverken rigtigt eller forkert. Jeg vil først og fremmest  
bevæge, fortæller Claus Ørntoft.

OPLEV FØRST – TÆNK BAGEFTER
En klog ældre herrer fortalte mig engang, at hvis man omgi-

ver sig med smukke ting eller genstande, som maner til efter-
tanke, bliver man selv lidt smukkere og måske lidt eftertænk-
som, hvilket falder i tråd med billedhuggerens lyst til at skabe 

og kommunikere med sine omgivelser. Vi skal opleve værket, 
inden vi danner os en mening, og det kan være en øvelse.

Gennem tyve år har Stevns Landboforenings Fond sparet 
op til kunstværket og bestyrelsesformand i Østdansk Landbo-
forening, Jørgen Petersen, glæder sig over, at projektet nu er 
ved vejs ende.

- Allerede for tyve år siden, lagde vi de første midler til side, 
og dengang var planen, at vi ville have noget storslået. Når 
man ankommer til Østdansk Landboforening, er det vigtigt 
at blive mødt af noget smukt. I flere år efter beslutning om et 
kunstværk, var vi dialog med forskellige kunstnere, indtil vi 
kom i kontakt med Claus Ørntoft. Clauses tanker matchede 
vores, og nu er et 4-årigt samarbejde snart slut, men værket 
vil stå for altid. Jeg ser sådan på det, at vi med kunstværket 
har sat et mærke, der fortæller eftertiden at Østdansk Land-
boforening har været her.

Kunstværket Brydning vil blive indviet i begyndelsen 
af det nye år. Du kan få mere at vide om invidelsen 
på hjemmesiden til januar. 

Tekst og foto: Niels Okking 

Om Claus Ørntoft

• Født i Silkeborg i 1959

• Uddannet på Det Fynske Kunstakademi 1983-87

• Modtog Spar Nords Kulturpris i 2018

• Blev ridder af Dannebrogordenen i 2015
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Livet er kort, 
kunsten lang

”
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Har du overvejet den situation, 
at du ikke selv kan træffe be-
slutninger om dine personlige 
forhold?

Det kan være tilfældet, hvis du for 
eksempel er blevet dement, eller har 
fået en hovedskade som gør, at du ikke 
længere tænker helt klart, ikke kan hu-
ske detaljer og nemt bliver forvirret. 

En fremtidsfuldmagt indeholder be-
stemmelser om, at du overlader det til 

din ægtefælle, jeres børn eller andre 
nærtstående at træffe beslutning om 
f.eks. at bilen skal sælges, at der skal hæ-
ves penge i banken, at der underskrives 
med Nemid, købes/sælges fast ejendom, 
indgås lejeaftaler, og meget andet. 

Nøjagtig som med et testamente eller 
organdonation er det en lettelse for dine 
pårørende, at du har taget stilling. Hvis 
ikke du har lavet en fremtidsfuldmagt, ri-
sikerer du, at staten indsætter en værge. 

De fleste vil nok foretrække selv at be-

stemme, hvem der skal træffe beslutnin-
ger på egne vegne. Men det er vigtigt at 
få lavet fuldmagten mens du kan handle 
fornuftsmæssigt, ellers kan det ikke lade 
sig gøre. 

For et par år siden blev Fremtidsfuld-
magtsregistret oprettet. Her skal frem-
tidsfuldmagten registreres for at være 
gyldig for omverdenen. Kontakt os hvis 
du ønsker en fremtidsfuldmagt.  

Ejendom & Jura, 
Liza Rosenberg, cand. jur. 

Tjek os ud på www.facebook.com/landboungdom
– eller brug tagget #landboungdom på Instagram

LANDBOUNGDOM.DK

Bliv medlem
– og få 4000 nye venner

KLIK IND PÅ LANDBOUNGDOM.DK OG TILMELD DIG 
– du bli’r medlem med det samme!

Sydøstsjællands LandboUngdom 
bowler med medlemmerne

I Sydøstsjællands LandboUngdom er vi knap 100 med-
lemmer, og i bestyrelsen arbejder vi benhårdt for at skabe 
aktivitet og udvikling. 

Den 25. januar 2020 inviterer vi derfor alle medlemmer 
ud og spise og følge op med en hyggelig omgang bowling. 

Om LandboUngdom 
Landboungdom er med til at formidle job i landbruget og 
foreningen driver Jobstafetten, som er den største jobda-
tabase inden for landbruget. 

Jobsøger der er medlem af landboungdom kan få gratis 
vejledning og hjælp til sit CV. 

Landboungdom tilbyder hjælp til rekruttering, kontrakt-
skrivning, rådgivning i ansættelsesret, arbejdsmiljørådgiv-
ning og hjælp til ansøgning om udenlandsk arbejdskraft. 

Spørg os og 
bliv klogere på 
dine rettigheder

Fremtidsfuldmagter 
– tag en beslutning før staten gør det
Tekst: Jeanette Juul Pedersen      
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Hvordan vil du foretage dit 
ejerskifte? Skal familien fortsætte 
din drøm – dit arbejde eller skal 
bedriften sælges, og har du en 
fremtidsfuldmagt, hvis uheldet er 
ude? Hvis ikke så læs videre her.

Sælgers beslutning
Ejer du en landejendom og kunne du 
overveje at overdrage den, er det første 
der skal afklares, om der skal ske et frit 
salg eller et generationsskifte? Prisen 
på ejendommen vil nok være forskellig 
afhængig af det valg. Husk at et gene-
rationsskifte kan ske løbende over en 
årrække, eller til flere købere, eller på en 
gang til en og samme person.  

Ved generationsskifte indenfor famili-
en, er der mange muligheder for at over-
drage på fordelagtige vilkår for køber 
– men der skal også tages et hensyn til 
dig som sælger – sælger skal leve videre 
efter salget. 

Stil dig selv følgende spørgsmål. Hvad 
er det økonomiske behov – behovet for 
likviditet? Hvad er skatten ved salget, og 
skal den sælges med så køber overtager 
den (succederer)? Det skal naturligvis 
også vurderes og overvejes grundigt af kø-
ber – men det medfører i givet fald et la-
vere likviditetsbehov her og nu i handlen. 

Vil kreditor acceptere overdragelsen? 
Skal køber afdrage til sælger, eller skal der 
mon være et stående lån? Hvor store ga-
ver kan der være? Der er mange ting, der 
skal afklares ved de indledende øvelser. 

Muligheder: 
• Du kan handle frit indenfor +/- 15 pro-

cent af den offentlige vurdering. Du kan 
også handle til markedspris ved at få pri-
sen fastsat af en ejendomsmægler. 

• Der kommer nye vurderinger 1.1 2021 
(forventet), og der vil man ikke mere 
have en samlet vurdering på land-
bruget, og derfor skal man betale for at 
få en fuld vurdering til generationsskif-
tebrug – der vil man så til gengæld for-
mentlig kunne handle til +/- 20 procent. 

• De seneste år har vi også haft lavere af-
gift på gavedelen i generationsskiftet, 
men det er uklart hvad der sker med den 
med nuværende regering – det er mulig-
vis ophævet, når dette blad udkommer.

Familie, jura og testamente
Hvis man generationsskifter til et ud af 
flere børn i arverækken, opstår også ofte 
behov for at regulere på arven ved et te-
stamente. Det kan være der ved handlen 
sker en skævdeling, som de andre arvin-
ger skal tilgodeses for. 

Der kan også være så stor gæld til mor/ 
far fra køberbarnet, at søskende kan rui-

nere den pågældende ved at kræve gæld 
indbetalt i boet efter mor / far, og det er 
dét, der skal reguleres for.

Man skal også tænke på. om køber skal 
have noget som særeje, eventuelt tred-
jemandsbestemt eller om køber selv skal 
ind og oprette ægtepagt i sit ægteskab. 

Fuldmagter
Det vil også være en god ide – både for kø-
ber og sælger faktisk, og alle andre i kon-
geriget, at oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt fastslår hvem du 
vil have til at kunne agere, hvis du ikke 
selv kan, hvis du eksempelvis ligger på ho-
spitalet efter en ulykke eller bliver syg el-
ler dement. Uden den kan virksomheden 
ikke drives i en periode. I dag oprettes de i 
fuldmagtsregistret i tinglysningssystemet. 

Opsamling
Hos Ejendom og Jura kan vi hjælpe dig 
både med testamente, fuldmagt, sæ-
reje og generationsskifte og evt. leje-
kontrakter, samejekontrakter eller I/S 
kontrakter. Generationsskiftet er i øvrigt 
ikke forbeholdt landmænd eller andre 
erhverv – det kan også ske på familiens 
sommerhus.  

Kontakt os for bistand
Ejendom & Jura, Liza Rosenberg, 
Cand. Jur. 

Generationsskifte og familieretlige overvejelser
Tekst: Liza Rosenberg  Foto: Niels Okking    

Hos Ejendom og Jura kan vi hjælpe dig både med testamente, fuldmagt, særeje og generationsskifte og evt. lejekontrakter, samejekontrakter 
eller I/S kontrakter. Generationsskiftet er i øvrigt ikke forbeholdt landmænd eller andre erhverv – det kan også ske på familiens sommerhus. 
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Er du, dine børn eller børnebørn 
vilde med traktorer? Så har 
Sjællands Veteran Traktor Muse-
um noget at byde på. 
Omkring 100 maskiner står 
udstillet nær Herfølge, hvor en 
gruppe entusiaster i snart 30 år 
har dyrket, samlet, passet og ple-
jet de gamle traktorer efter alle 
kunstens regler.

Traktor. Det første ord for mangen en 
dreng, og i dag sikkert også piger. Men 
vil man mere end tale om maskinen, så 
er Sjællands Veteran Traktor Museum 
ved Herfølge et besøg værd. Ikke alene 
spænder udvalget af traktorer over flere 
årtier, ja, næsten hundrede år, hvor hver 
maskine har sin fortælling. Her er også en 

hjertevarm modtagelse fra medlemmer, 
som brænder for de gamle jernheste.

Næstformand i Sjællands Veteran Trak-
tor Klub (SVTK red.), Carsten Andersen, 
byder velkommen sammen med flere 
medlemmer på et af værkstederne, in-
den rundvisningen begynder. I køleska-
bet er der både sodavand og øl, og tilbe-
høret er godt selskab hos nogle mænd, 
der er bidt af en gal traktor.

Går man ind på hjemmesiden og leder 
efter åbningstider, står den anført fra 
solopgang til solnedgang. Det er næsten 
poetisk. Traktorentusiasterne vil ikke 
låse sig fast på noget så begrænsende 
som tidspunkter. Her er man fleksibel. 

– Vi gør selvfølgelig undtagelser, for vi 
er altid glade for besøgende. Kommer 

der en familie ved solnedgang, skal de 
ikke snydes for en rundtur i bygninger-
ne. I år har vi haft omkring 1.000 børn, 
og det har blandt andet været på 
grund af den øgede omtale fra Roskil-
de og Bregentved dyrskue, der begge 
afholdt jubilæer i år. Alligevel er der 
mange, også lokale, som slet ikke ved 
at vi findes, og de er overraskede, når 
de kommer herud, forklarer Carsten 
Andersen.

30-års jubilæum 
Hvor der er hjerterum, er det husrum, 
og traktormuseet så gerne, at endnu fle-
re besøgte stedet. I skrivende stund har 
man omkring 100 udstillede traktorer, 
hvor de nyeste er fra 1970. Den ældste 
model er i øjeblikket fra 1925. Der er 
flere modeller på vej, men det kniber 
med pladsen, hvorfor man drømmer om 

Et traktormuseum for hele familien
Tekst & Fotos: Niels Okking
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en udvidelse i en nær fremtid. Foreningen for SVTK har 186 
medlemmer, hvoraf de 25-30 får museet til at køre rundt, og 
museet har kørt glimrende i snart tre årtier.  

Det hele begyndte på biblioteket i Køge den 18. oktober 
1990. Vi var 20 mand høj, der slog os sammen. Vi bliver stille 
og roligt flere og flere, selvom Vor Herre udtrækker et par styk-
ker engang i mellem. Og næste år til denne tid har vi 30-års 
jubilæum. Det skal selvfølgelig fejres med manér, og det er en 
begivenhed, vi allerede tænker over nu.

Blandt de mange aktiviteter i foreningen kan nævnes klubaf-
ten hver tirsdag, udflugter, temaaftener, undervisning, plø-
jestævner, både EM og VM, samt klubbladet Trækbommen, 
der udkommer fem gange om året.

Med vores aktiviteter, størrelsen på vores udstilling og det 
høje engagement fra medlemmerne, må vi erkende, at fore-
ningen absolut er en succes, og har været det gennem snart 
30 år. Men vi håber stadigvæk, at flere vil være en del af vores 
fællesskab og holde liv i den landbrugshistorie, vi værner om. 
Så har du et hul i kalenderen, så stik hovedet indenfor, det er 
ganske enkelt godt tidsfordriv, siger Carsten Andersen.

Planteavlskonsulent i Østdansk Landboforening, Maja 
Folmer-Petersen, står og beundrer en Massey Ferguson M 
F 178 fra 1969. Maskinen blev købt i 2016, og var på det 
tidspunkt skilt ad. Reparation blev påbegyndt den 30. august 
2018 og sluttede den juni 2019. Traktoren havde en flot og 
central placering ved årets jubilæumsfest hos Børn & Dyr på 
Bregentved.

Holdet bag den store istandsættelse er medlemmer i 
Sjællands Veteran Traktor Klub og tæller:
Jan Folkmann, Bent Olsen, Mogens Pedersen, Erling Bag-
ge, René Lykke Hansen, Markus Helt, Jonny Rosenstrøm, 
Jens Peter Lund Andersen, Carsten Andersen (ses på bil-
ledet), Jørn Peter Madsen og Gudmond Rasmussen.
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Aldrig på sidelinjen - 
70 år som landmand
Tekst & Fotos: Niels Okking    
Den 28. januar i år fyldte Karl 
Petersen 90. Den første maj 
havde han 70-års jubilæum som 
landmand. Dermed er det syv 
årtier siden, bonden fra Stevns 
begyndte sit landbrugseventyr. 
I den anledning har Østdansk 
Landboforening talt med sit 
ældste medlem.

For enden af markvejen ligger et lille, 
pænt, hvidt hus med et par staldbygnin-
ger til. Herfra går Karl Petersens verden, 
og det har den gjort siden slutningen af 
fyrrerne.

I dag driver den erfarne landmand 36 
tønder land med blandt andet hvede, og 
i stalden går tre flotte stykker Hereford-
kvæg. To katte tager musene, og hønse-
ne byder velkommen.

Det første spørgsmål er måske lidt indly-
sende, men stilles skal det, for hvordan 
føles det at have drevet landbrug i en 
menneskealder?

– Først og fremmest er det faktisk gået hur-
tigt, tro det eller ej. Da jeg købte min før-
ste gård fire år efter krigen, var jeg tyve. 
Juridisk var jeg ikke myndig, dengang 
skulle man være 21 år. Så jeg fik naboer-
ne til at skrive under på skødet. For mig 
gjaldt det om at komme i gang selv. Jeg 
havde arbejdet nok som gårdkarl og fo-
dermester for andre – men først og frem-
mest er tiden fløjet afsted, lyder det.

Og tiden efter Anden Verdenskrig var 
faktisk god, udviklingen gik hurtigt og i 
den rigtige retning. 

– Efter krigen gik det stærkt. Jeg fik fak-
tisk Marshall-hjælp, og i 1956 erhver-
vede jeg min første traktor. Før det 
pløjede jeg med heste, og det er da 
mærkeligt at tænke på i dag, men så-
dan var min barndom. 

Karl kom til verden under en voldsom 
snestorm, og det lå tidligt i kortene, at 
bonden fra Stevns skulle være landmand 
ligesom sin far. Faderen drev tre tønder 
land og havde seks i forpagtning.

– Skoletiden var fin nok, men for mig 
gjaldt det allerede dengang om at 
komme hjem og hjælpe til. Og hvorfor 
ikke – alt hvad der havde med land-
bruget at gøre fascinerede mig. Det 
gør det stadigvæk.

Landmandslængsel, ikke udlængsel
Karl Petersen sidder eftertænksomt og 
holder om kaffekoppen. Samtalen fo-
regår i en hyggelig stue indrettet med 
malerier og familiebilleder og med ud-
sigt til haven, hvor hønsene spankulerer 
omkring. 

Herfra er 70-års-jubilarens verden gået 
dagligt. Det er dog blevet til ture til Kø-

benhavn. Blandt andet til Statens Muse-
um for Kunst og Arbejdermuseet – sidst-
nævnte fandt Karl særdeles spændende. 
En enkelt tur til udlandet er det også 
blevet til, men ellers har Stevns været 
udgangspunktet de sidste 90 år. 

– Jeg har været udenlands. Jeg købte 
en mejetærsker, og i den forbindelse 
var jeg på New Holland-fabrikken 
i Belgien. Det var tilbage i firserne, 
men hvilket år må vi lade stå hen i det 
uvisse. Turen var skam spændende, 
men generelt har jeg ikke haft nogen 
udlængsel – på et tidspunkt ville jeg 
gerne have haft mere jord, men det er 
jo gået meget godt.

Vi går ud i stalden og kigger på kvæget, 
der roligt står og tygger drøv. Karl går 
scenevant rundt og snakker stille til 
dyrene. På et tidspunkt ejede Karl 35 
køer, men i dag er tre nok, og datteren 
og børnebørnene er flinke til at hjælpe 
til, og så har man jo gode naboer. Vi får 
også kigget på traktoren. Garageporten 
binder lidt, men hurtigt støder Karl en 
bjælke op under porten og åbner, inden 
jeg når at tilbyde min hjælp.

Han er på alle måder en mand med be-
nene solidt plantet i den stevnske jord. 
Udgangspunktet har altid været gården 
og landbruget. Jeg spørger Karl, hvor 
længe han har tænkt sig at blive ved 
med at høste og arbejde på gården, er 
der noget andet, han har lyst til?

– I år skal jeg pløje til hvede. Sådan bli-
ver det ved, og jeg har ikke tænkt mig 
at stoppe, hvorfor skulle det? Jeg vil 
gerne deltage, være med, der er ingen 
grund til at stå på sidelinjen. Det har 
jeg faktisk aldrig gjort.
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Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

Kommunikations- 
& pressepakke
BLIV BEDRE TIL AT HÅNDTERE PRESSEN

Har du brug for gode råd og vejledning, når du skal tale med pressen?  
Eller vil du blive klogere på, hvordan medierne fungerer?

KOMMUNIKATION TIL DIN BEDRIFT ELLER GÅRDBUTIK
Har din gårdbutik brug for en præsentationsvideo? Måske har mangler du  
opdaterede billeder af din bedrift og hjælp til tekster til hjemmesiden? Som noget 
helt nyt tilbyder Østdansk Landboforening en samlet pakke, der klæder dig på 
til at tale med journalister, kommunikationskonsulenter og PR-folk. Vi hjælper dig 
med at præsentere din virksomhed og dit budskab klart og effektivt.

KOMMUNIKATIONS- & PRESSEPAKKEN KAN INDEHOLDE:

• Undervisning i pressehåndtering

• Hjælp til pressemeddelelser

• Videoproduktion

• Still-billeder af dig og din bedrift eller gårdbutik

• Artikel eller tekst til din hjemmeside eller til dit indlæg

Ring og få et tilbud på din kommunikations- & pressepakke. 
Der ydes medlemsrabat.

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Kommunikationsrådgiver  
Niels Okking 
nok@ostdansk.dk
M 51215620 
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CHANSON
VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE
Lav Høj

SORTERING
Lav Høj

BYGRUST
Lav modt. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modt. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav Høj

FAKTA

År
Kerne

udbytte
Råprotein

Sortering af 

kerner over 

2,5 mm

Hektoliter

vægt
Lejesæd

Aksned-

knækning

Stråned-

knækning
Meldug Bygrust Skoldplet

Blad-

plet
Ramularia

Fht (%, ts) (%) kg./hl Observationsparceller (kar. 0-10) % dækning

2019 96 11,7 95 64,5 2,5 3,0 6,0 0 9,0 0,5 0,1 14

2018 101 11,9 98 71,8 - 1,0 1,0 0 5 - 0 -

2017 102 11,2 96 63,6 4,0 1,0 6,0 0 20 0,3 0 19

Gns 

2017-2019*
100 11,6 96 66,6 3,3 1,7 4,3 0 11,3 0,4 0,03 17

 *Gennemsnit af 3 års afprøvning i Landsforsøg. Kilde: Landsforsøg.

AKSNEDKNÆKNING
Lav Høj

EGENSKABER
� Maltbyg med godt udbyttepotentiale
� Lav modtagelighed af svampe
� Høj sortering
� Mlo-resistent
� Middeltidlig modning
� Null-Lox, giver øllet friskhed og stabil skumkvalitet
� I afprøvning til malt - afventer godkendelse i Danish  
     Preferred

FODER

FORÆDLER: ACKERMANN SAATZUCHT

MALT

BEHANDLING
St. 32-35 St. 49-53

Svampe 0,25 l/ha Prosaro
0,4 l/ha Propulse + 

0,2 l/ha Comet Pro

Vækstregulering
Ved højt N-niveau: 

0,25 l/ha Moddus M
0,2 l/ha Cerone

Skadedyr
Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus:

0,2 kg/ha Karate 2,5 WG

Korn

10-13 30 32 37 39 49 59 69

SKOLDPLET
Lav modt. Modtagelig

MODNING
Tidlig Sen

KWS IRINA
VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE
Lav Høj

SORTERING
Lav Høj

BYGRUST
Lav modt. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modt. Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modt. Modtagelig

FAKTA

År
Kerne

udbytte
Råprotein

Sortering af 

kerner over 

2,5 mm

Hektoliter

vægt
Lejesæd

Aksned-

knækning

Stråned-

knækning
Meldug Bygrust Skoldplet

Blad-

plet
Ramularia

Fht (%, ts) (%) kg./hl Observationsparceller (kar. 0-10) % dækning

2019 97 11,8 96 65,3 0,2 1,5 3,0 0 14 1,8 0,1 27

2018 98 12,3 99 71,4 - 2,0 1,0 0 10 - 0 -

2017 99 11,4 95 64,1 0 1,0 2,0 0 18 0,1 0,05 14

Gns 

2017-2019*
98 11,8 97 66,9 0,1 1,5 2,0 0 14 1,0 0,05 21

 *Gennemsnit af 3 års afprøvning i Landsforsøg. Kilde: Landsforsøg.

STRÅNEDKNÆKNING
Lav Høj

EGENSKABER
� Stabilt udbytte
� Lav modtagelighed af bygbladplet
� Høj sortering
� Stærkt strå - velegnet til udlæg
� Mlo- og dobbeltnematoderesistens
� Middeltidlig modning
� Anerkendt maltbyg

FODER

FORÆDLER: KWS LOCHOW GMBH

MALT

BEHANDLING
St. 32-35 St. 49-53

Svampe 0,25 l/ha Prosaro
0,4 l/ha Propulse + 

0,2 l/ha Comet Pro

Vækstregulering 0,2 l/ha Cerone

Skadedyr
Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus:

0,2 kg/ha Karate 2,5 WG

Korn

10-13 30 32 37 39 49 59 69

AKSNEDKNÆKNING
Lav Høj

MODNING
Tidlig Sen

BESTIL DIN VÅRSÆD NU
Vi anbefaler disse fem anerkendte maltbyg-sorter med stort udbyttepotentiale:

Se produktark og bestil på 

danishagro.dk/vaarsaed
- eller ring på tlf. 7215 8000

LAUREATE
VÅRBYG

SORTERING
Lav Høj

BYGRUST
Lav modt. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modt. Modtagelig

SKOLDPLET
Lav Høj

FAKTA

År
Kerne

udbytte
Råprotein

Sortering af 

kerner over 

2,5 mm

Hektoliter

vægt
Lejesæd

Aksned-

knækning

Stråned-

knækning
Meldug Bygrust Skoldplet

Blad-

plet
Ramularia

Fht (%, ts) (%) kg./hl Observationsparceller (kar. 0-10) % dækning

2019 102 11,7 97 65,8 2,7 4,5 3,5 0 8,01 1,6 0,3 11

2018 99 12,2 99 74,5 0 - - 0 2,9 - 0 -

2017 105 11,3 95 63,8 2,0 4,5 3,0 0 12,0 0,05 0,05 10

Gns 

2017-2019*
102 11,7 97 67,0 1,6 4,5 3,3 0 7,6 0,8 0,1 11

 *Gennemsnit af 3 års afprøvning i Landsforsøg. Kilde: Landsforsøg.

STRÅNEDKNÆKNING
Lav Høj

EGENSKABER
� Udbyttestabil
� Anerkendt maltbyg
� Høj sortering
� Mlo- og dobbeltnematoderesistent
� Middeltidlig modning
� Middel stråstyrke
� Lav modtagelighed af svampe

FODER

FORÆDLER: SYNGENTA SEEDS GMBH

MALT

BEHANDLING
St. 32-35 St. 49-53

Svampe 0,25 l/ha Prosaro
0,4 l/ha Propulse + 

0,2 l/ha Comet Pro

Vækstregulering  0,25 l/ha Moddus M 0,2 l/ha Cerone

Skadedyr
Ved forekomst af kornbladbille larver og/eller bladlus:

0,25 kg/ha Karate 2,5 WG

Korn

10-13 30 32 37 39 49 59 69

UDBYTTEPOTENTIALE
Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav Høj

MODNING
Tidlig Sen

RGT PLANET
VÅRBYG

SORTERING
Lav Høj

BYGRUST
Lav modt. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modt. Modtagelig

SKOLDPLET
Lav Høj

FAKTA

År
Kerne

udbytte
Råprotein

Sortering af 

kerner over 

2,5 mm

Hektoliter

vægt
Lejesæd

Aksned-

knækning

Stråned-

knækning
Meldug Bygrust Skoldplet

Blad-

plet
Ramularia

Fht (%, ts) (%) kg./hl Observationsparceller (kar. 0-10) % dækning

2019 100 11,3 96 66,4 0,5 1,0 8,0 0 14 5 15 16

2018 98 12,1 99 72,0 - 1,0 4,0 0 7 - 8,0 -

2017 103 11,3 96 64,9 3,0 4,5 4,0 0 16 1,0 1,0 16

Gns 

2017-2019*
100 11,6 97 67,8 1,8 2,2 5,3 0 12,3 3,0 8,0 16

 *Gennemsnit af 3 års afprøvning i Landsforsøg. Kilde: Landsforsøg.

STRÅNEDKNÆKNING
Lav Høj

EGENSKABER
� Udbyttestabil
� Anerkendt maltbyg
� Høj sortering
� Mlo- og dobbeltnematoderesistent
� Middeltidlig modning
� Middel stråstyrke

FODER

FORÆDLER: RAGT 

MALT

BEHANDLING
St. 32-35 St. 49-53

Svampe 0,25 l/ha Prosaro
0,4 l/ha Propulse + 

0,2 l/ha Comet Pro

Vækstregulering  0,25 l/ha Moddus M 0,2 l/ha Cerone

Skadedyr
Ved forekomst af kornbladbille larver og/eller bladlus:

0,25 kg/ha Karate 2,5 WG

Korn

10-13 30 32 37 39 49 59 69

UDBYTTEPOTENTIALE
Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav Høj

MODNING
Tidlig Sen

ELLINOR
VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE
Lav Høj

SORTERING
Lav Høj

BYGRUST
Lav modt. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modt. Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modt. Modtagelig

FAKTA

År
Kerne

udbytte
Råprotein

Sortering af 

kerner over 

2,5 mm

Hektoliter

vægt
Lejesæd

Aksned-

knækning

Stråned-

knækning
Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Ramularia

Fht (%, ts) (%) kg./hl Observationsparceller (kar. 0-10) % dækning

2019 100 11,6 96 66,3 1,5 2,5 6,5 0 6 0,8 0,09 13

2018 98 12,1 98 71,6 - 0,0 5,0 0 1,5 - 0,05 -

2017 105 11,2 95 64,9 2,0 4,5 5,5 0 9 0,4 1,0 7

Gns 

2017-2019*
101 11,6 96 67,6 1,8 2,3 5,7 0 5,5 0,6 0,4 10

 *Gennemsnit af 3 års afprøvning i Landsforsøg. Kilde: Landsforsøg.

STRÅNEDKNÆKNING
Lav Høj

EGENSKABER
� Ny maltbyg med højt udbyttepotentiale
� Mlo-resistent
� Meget lav modtagelighed af svampe 
� Maltkvalitet - afventer godkendelse i Danish Preferred
� Middeltidlig modning
� God sortering

FODER

FORÆDLER: SAATZUCHT JOSEF BREUN GMBH & CO.

Korn

MALT

BEHANDLING
St. 32-35 St. 49-53

Svampe 0,25 l/ha Prosaro
0,4 l/ha Propulse + 

0,2 l/ha Comet Pro

Vækstregulering
Ved højt N-niveau: 

0,25 l/ha Moddus M
0,2 l/ha Cerone

Skadedyr
Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus:

0,25 kg/ha Karate 2,5 WG

10-13 30 32 37 39 49 59 69

AKSNEDKNÆKNING
Lav Høj

MODNING
Tidlig Sen
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ARBEJDSTØJ TIL EN 
HVER BRANCHE
RØNNEDE
Industrivej 72
4683 Rønnede

KØGE
Værftsvej 51
4600 Køge

TLF:  70 257 267
E:   info@sjeb.dk
W:  www.sjeb.dk

VORDINGBORG
Kamhjulet 1
4760 Vordingborg

● ● ●  
● ● ● 

● ●  

 
 
 
 
 

 
ønsker alle kunder 

og medlemmer 
en glædelig jul 

samt et godt nytår

Frokost Klar

Åbent alle hverdage kl. 10-18
Ved Rundkørslen i Rønnede - Tlf. 53 84 84 54

• Sandwich
• Biksemad
• Dagens ret
• Lune deller
• Smørrebrød
• Flæskesteg sandwich
Vi også tilbyder at komme ud til større arrangementer 
med vores frokost-vogn - både til firmaer og private. 

Dagens ret 

fra kl. 14-18

60,-

Frokost til firma 
og fest m.m.
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SENIORKLUB

Forårstur til Ærø med bus
Onsdag den 22. april 2020

Program: 
Kl. 07.30 Afg. Fladså Hallen.
Kl. 07.50 Afg. Landbocentret.
Kl. 10.05 Sejlads til ærø.
Kl. 11.20 Ank. ærøskøbing.
Kl. 16.35 Sejlads til Svendborg.
Kl. 18.45 Ank. Rønnede.
Kl. 19.10 Ank. Fladså.

Tur til ærø i det Sydfynske Øhav. Når vi ankommer til ærøs-
købing med færgen, modtages vi af en lokal guide, som vil give os 
en rundtur til de spændende seværdigheder på øen. Undervejs får 
vi en frokost. Herefter forsætter turen, bl.a. via søfartsbyen Marstal 
mod æreskøbing. Her slutter turen med lidt tid på egen hånd, inden 
vi returnerer til Svendborg med færgen.

Pris 660 kr. der dækker bus, færge, guide, frokost incl. en øl eller 
vand samt kaffe i bussen.

Tilmelding senest den 16. april til www.ostdansk.dk 
eller tlf. 5679 1900.

Tidligere bakkesangerinde Annette Oxen-
bøll optræder i flotte kostumer, og synger 
alle de gode viser og sange med humor, 
pikant charme og smittende vitalitet, 
ledsaget af pianisten Mickey Pless.

Rikke Nielsen aftjente i 2013 sin værnepligt 
på Kongeskibet Dannebrog. Hun vil fortæl-
le og vise billerder fra togterne, livet om-
bord og om hverdagen på Dannebrog.

Nytårskur 2020
Fredag den 10. januar 2020

Program:
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30 Rikke Nielsen fortæller om sin værnepligt på 
 Kongeskibet Dannebrog.
Kl. 17.30 Spisning
Kl. 18.40 Jørgen Petersen orienterer om foreningen og erhvervet.
Kl. 19.00 Dessertkage og kaffe.
Kl. 19.30 Underholdning ved tidligere bakkesangerinde 
 Anette Oxenbøll og ledsaget af pianist Mickey Pless.

Pris 375 kr. pr. person, drikkevarer købes særskilt.

Tilmelding senest den 6. januar på www.ostdansk.dk  eller tlf. 5679 1900.   
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Læs mere og tilmeld dig til alle arrangementer   
via kalenderen på www.ostdansk.dk
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Fredag den 10. januar 
Nytårskur

14+15. januar
Plantekongres i Herning Kongrescenter 

Torsdag den 23. januar
Kvindeaften

Tirsdag den 21. januar
Sprøjteopdatering, kursus

Tirsdag den 18. februar
Sprøjteopdatering, kursus

Onsdag den 26. februar
Planteavlsmøde

Tirsdag den 10. marts
Sprøjteopdatering, kursus

Tirsdag den 17. marts
Generalforsamling i Østdansk Landboforening

Onsdag den 22. april
Forårstur til Ærø

Onsdag den 29. april
Frøavlsseminar

5-7. juni 
Roskilde Dyreskue (5.-7. juni)

27+28. juni
Børn og dyr på Bregentved 

Arrangementerne foregår hos Østdansk Landboforening, 
Center Allé 6, 4683 Rønnede, hvor intet andet er nævnt.
Vi gør opmærksom på, at tilmelding til kurser og 
arrangementer er bindende.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kalender

Ferielukket     
mellem jul og nytår
Har du behov for assistance i perioden den 23/12-1/1 
2020, har vi oprettet en telefonvagt og du kan træffe 
nedenstående pr. tlf. i tidsrummet  9.00-13.00.

Økonomi:
den 23/12 Søren Olsen tlf. 5123 1699
den 27/12 Hans Boding tlf. 5122 6570
den 30/12 Allan Troelsen tlf. 6168 2553

Planteavl:
Den 23/12, 27/12  & 30/12  John Voss tlf. 2942 7359

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Tak for samarbejdet i 2019. 

Medlemskontingent 2020
Landbrug & Fødevarer ændrer på kontingentet pr. 1/1 2020. 

I starten af det nye år, vil alle medlemmer blive orienteret om næste 
års medlemskontingent  i Østdansk Landboforening. 

Det fremtidige kontingent til Landbrug & Fødevarer vil fremover 
følge produktionen. Det vil blive beregnet ud fra indberettet kg. N 
og ansøgte hektar. 

Man går væk fra landbrugsmæssig omsætning, der har været det 
hidtidige udgangspunkt for beregning af medlemskontingent.  



Vi kan hjælpe dig med at plante og finansiere din drømmeskov med 
tilskud. Får du plantet din mark til nu, kan du faktisk, om bare nogle 
ganske få år, gå en tur i din egen skov.

Vi kan også hjælpe dig med etablering af nye småbeplantninger som f.eks. 
læhegn, plantninger omkring bygninger, vildtremiser, lystskov, søer samt 
renovering af eksisterende beplantninger.

Ring nu på 21 22 77 91 og hør om mulighederne for herlighedsværdi på 
netop din ejendom.

Plant din helt egen skov 
– med tilskud

Bestil et gratis 
og uforpligtende
rådgivningsbesøg 

9 år gammel skov

Skovfoged 
Christian Ritz-Andersen 
M: 21 22 77 91 
cra@hededanmark.dk

Vi kan hjælpe dig med at plante og finasiere din drømmeskov med   
tilskud. Får du plantet din mark til nu, kan du faktisk, om bare nogle  
ganske få år, gå en tur i din egen skov.

Vi kan også hjælpe dig med etablering af nye småbeplantninger som f.eks. 
læhegn, plantninger omkring bygninger, vildtremiser, lystskov, søer samt 
renovering af eksisterende beplantninger.

Ring nu på 21 22 77 91 og hør om mulighederne for herlighedsværdi  
på netop din ejendom.

Vi kan hjælpe dig med at plante og finansiere din drømmeskov med 
tilskud. Får du plantet din mark til nu, kan du faktisk, om bare nogle 
ganske få år, gå en tur i din egen skov.

Vi kan også hjælpe dig med etablering af nye småbeplantninger som f.eks. 
læhegn, plantninger omkring bygninger, vildtremiser, lystskov, søer samt 
renovering af eksisterende beplantninger.

Ring nu på 21 22 77 91 og hør om mulighederne for herlighedsværdi på 
netop din ejendom.

Plant din helt egen skov 
– med tilskud

Bestil et gratis 
og uforpligtende
rådgivningsbesøg 

9 år gammel skov

Skovfoged 
Christian Ritz-Andersen 
M: 21 22 77 91 
cra@hededanmark.dk

Vi kan hjælpe dig med at plante og finansiere din drømmeskov med 
tilskud. Får du plantet din mark til nu, kan du faktisk, om bare nogle 
ganske få år, gå en tur i din egen skov.

Vi kan også hjælpe dig med etablering af nye småbeplantninger som f.eks. 
læhegn, plantninger omkring bygninger, vildtremiser, lystskov, søer samt 
renovering af eksisterende beplantninger.

Ring nu på 21 22 77 91 og hør om mulighederne for herlighedsværdi på 
netop din ejendom.

Plant din helt egen skov 
– med tilskud

Bestil et gratis 
og uforpligtende
rådgivningsbesøg 

9 år gammel skov

Skovfoged 
Christian Ritz-Andersen 
M: 21 22 77 91 
cra@hededanmark.dk


