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Tak til medlem, kunde og samarbejdspartner for samarbejdet i 2020.

Et år der på mange måder har været usædvanligt og gjort tilværelsen særligt 
svær for flere mennesker.

Dette blad giver dig inspiration og fortæller om mulighederne for at deltage 
i erfaringsudveksling med andre landmænd. Vi fremviser vores nye team af 
planteavlsrådgivere og mulighederne for samarbejde med din økonomirådgi-
ver. Og vi fortæller om, hvordan du kan sikre dig ved sygdom, og når du bliver 
ældre, og vil afhænde virksomheden.

Andre erhverv end landbrug bruger i stigende grad vores rådgivning og regn-
skabsassistance. Bo Jakobsen, der blandt andet ejer Repair-shoppen.dk, er et 
eksempel, som her i bladet fortæller om, hvordan han driver sin virksomhed.
Corona-pandemien har skabt en katastrofal forandring for minkavlerne. Vi 
hjælper det enkelte menneske med at skabe overgang til en ny begyndelse 
på en tilværelse uden mink.

Vi vil gerne fastholde den personlig kontakt med vores medlemmer og kun-
der, selvom Corona-pandemien gør det mere besværligt at mødes. Derfor har 
vi indrettet flere mødelokaler, hvor vores kunder kan holde arbejdsmøder 
med deres konsulent. Alternativt kan vi holde møder hos kunden eller løse 
opgaverne via telefon og digitalt. 

Vi er der for vores medlemmer og kunder.

God jul og godt nytår.

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
Line Hansen, telefon 56 79 19 14

FOTOS 
Colourbox · Forside: Niels Okking

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

Vi er der for vores 
medlemmer og kunder

LEDER

INDHOLD

Torben Flinch
Direktør

2      VIGI’RDIGRÅD 2 - 2020



FORENING

Formanden har ordet
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Ønskescenariet er brede, politiske forlig, 
hvor vores branches faglige viden inklu-
deres og bliver en del af diskussionen om 
fremtidens fødevareproduktion.

Vi skal huske, at det er en hårfin balance, 
når vi sætter vilkår for vores fødevare-
produktion. Sætter vi vilkårene forkert, 
kan produktionen flytte ud af vores hæn-
der med måske ringere dyrevelfærd og 
større miljø- og klimabelastning til følge. 

Vi bør alle deltage i diskussionen og i ar-
bejdet. Det skaber de bedste forudsæt-
ninger for, at vi sammen kan være en del 
af løsningen på de udfordringer, vi står 
over for – både når det kommer til øko-
nomien, miljøet og klimaet.

Glædelig Jul

Ole Elbæk

Efter storm og regn kommer der 
godt vejr. Det håber vi på i land-
bruget. Dette politiske stormvejr 
er et af de største i nyere tid. 
Det stiller store krav til eftertanke, 
og det rejser spørgsmål. 
Hvorfor holdt digerne ikke? 

I de ti forgangne år har vi haft ti forskel-
lige fødevareministre i skiftende regerin-
ger. Vores erhverv har været præget af 
enorme forandringer og omstillingskrav. 
En virksomhed i samme situation havde 
været pisket til at handle hurtigt – og ty-
pisk ville den rådgives til at opsøge kon-
tinuitet. 

Spørgsmålet stiller sig: kan et erhverv 
være tjent med den manglende kontinui-
tet i de skiftende rammevilkår, der bliver 
givet fra forskellige ministre? 

Vores erhverv reguleres med beslutnin-
ger, der træffes med et minimalt flertal 
i regeringen på 90 mandater. Følelsesla-
dede holdninger bliver ofte en del af ar-
gumentationen, og fagligheden bliver til-
sidesat. Jeg er meget bevidst om at man 
ikke kan ”kræve” i et demokrati, men man 

må følge flertallet. Lige nu oplever jeg, at 
der findes et demokratisk underskud. 
Jeg vil appellere til, at vores politikere 
overvejer betydning og konsekvens nøje, 
inden lovgivning og rammevilkår for vo-
res erhverv ændres. 

Landbruget er kapitalkrævende, når det 
kommer til afkast, og vores branche har 
meget lave omsætningshastigheder.

En planteavler har en omsætningsha-
stighed på et år, en mælkeproducent 
regner i 10 -12 måneder, og der går 10 
måneder fra, at man løber en so, til at 
afkommet kan slagtes. Det driftsmateri-
el og de bygninger, vi bruger, afskriver vi 
typisk over 20-30 år. 

Vi er stolte over vores omstillingsparat-
hed. Men vi arbejder ud fra fysiologiske 
og biologiske præmisser, som vi ikke kan 
ændre på. Derfor bør rammevilkår æn-
dres på et fælles, fagligt grundlag og med 
afsæt i en realistisk tidshorisont.

VIGI’RDIGRÅD      3      2 - 2020



PLANTEAVL

Landmand og naturforvalter
Tekst & fotos: Niels Okking

Naturpleje og godt land-
mandskab hænger unægtelig 
sammen. Planteavler Michael 
Madsen inviterer ’Vi Gi’r Dig Råd’ 
på rundtur på en bedrift, hvor 
naturen får plads.

- Er det Bambi på glatis, vi har med? 
lyder det højt fra landmand Michael 
Madsen, der med sikre skridt bevæ-
ger sig ud i roemarken sammen med 
chefkonsulent Julie Torp-Thomsen fra 
Østdansk Landboforening.

Undertegnede forsøger, med vekslende 
held, at jonglere fotoudstyr, notesblok 

og føre en nogenlunde fornuftig samta-
le, mens vi i højt tempo begiver os ud i 
det grønne hav. En samtale, der ligger 
de fleste landmænd på hjertet – nemlig 
naturpleje og forvaltning. I skellet på 
roemarken har Michael Madsen et par 
år tidligere placeret flere wrapballer til 
insekter og fugle – såkaldte insektho-
teller.

- Jeg har helt klart kunnet se, at det har 
gavnet, og det glæder en landmand, 
for vi lever jo af naturen og er af-
hængig af, at dyre- og fuglevildt også 
trives. Næste projekt er at få bygget 
nogle insekthoteller med tag på, der 
vil holde endnu længere. 

Hvorfor vil du have flere 
insekthoteller?
- Fordi det gavner hele vejen rundt. 

Fuglene er med til at fjerne nogle af 
de insektarter, som jeg bøvler med på 
marken. De får føde, mine afgrøder 
får det nemmere, og dyrelivet blom-
strer. Andre insekter som humlebien 
gavner også biodiversiteten Og så 
kræver det ikke nogen stor indsats at 
sætte de insekthoteller op, siger Mi-
chael Madsen.  

Alt hænger sammen
Vi går tilbage til bilerne og kører videre 
til næste stop. En lille remise, hvor der 
også er plantet både småtræer, hyld og 

Michael Madsen har også sået blomsterstriber i sine remisser, og vil næste år også så blomsterstriber i sine marker.

Naturen kan give os alle 
sammen utrolig meget, 
derfor skal vi forvalte 
den med respekt

“
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fjeldribs med mere. Landmanden har 
flere af sådanne øer rundt omkring på 
bedriften. For det skal man også have 
øje for.

- Der er jo ikke nogen landmænd, der 
sprøjter bare for at sprøjte. Det er 
blevet sådan en almindelig antagelse 
i den øvrige befolkning, og det er en 
skam. Vi landmænd hjælper blandt 
andet bierne, for de hjælper os – men 
samtidig skal den danske forbruger 
købe dansk honning og hjælpe ad 
den vej. Det hele hænger sammen. 
Den her remise får lov at passe sig 
selv. Her kommer også insekthoteller 
igen, og det gør en forskel.

Vi ender hjemme på bedriften, hvor 
der ligger en skov i baghaven med både 
sø og trælunde. Flere steder ligger der 
kvas og store grene i skovbunden.

Lad det ligge
Kornsiloerne, der står i udkanten af sko-
ven, er malet i farver, der passer med 
træernes stammer. Og på den måde fly-
der arbejde, bygninger og holdninger 
sammen. 

- Naturen kan give os alle sammen 
utrolig meget, derfor skal vi forvalte 
den med respekt og nogle gange lade 
den helt være. Der skal ikke ryddes 
op i skovbunden, og fældede træer 
skal nogle gange blive liggende. Man 
skal faktisk ikke gøre noget, men i ste-
det bare være i naturen, det er utro-
ligt givende. 

Mere kræver ikke meget
Og det er chefkonsulenten enig i.

- Der er mange landmænd, der hjæl-
per naturen, men omverden hører 
ikke om det, fordi den form for natur-
forvaltning bliver ikke omtalt bredt i 
medierne. Men jeg vil godt slå et slag 
for, at flere gør lidt mere. Der skal 
ikke så meget til, og det har en doku-

menteret gavnlig effekt på vildtet og 
insekterne, siger Julie Torp-Thomsen.

Indsatsen og omfanget behøver heller 
ikke at være et problem.

- Man behøver ikke lægge mange hek-
tarer ud til natur, for mange bække 
små er en smart strategi til at begynde 
med. Michael har gjort det i fire år, og 
nu skal der nye hoteller til, og her er 
Michael allerede i gang. Samtidig har 
vi også et lille privat forsøg kørende på 
en nedlagt landejendom i Holme Ol-
strup, blot for at se hvilke effekter det 
kan have de kommende år.

Vi er nået ud til en granlund på 2 ha. 
8.000 Sitkagraner er omgivet af højt 
græs inde i skoven, hvor spindelvæv 
dækker dem som glimtende brudeslør. 
Vi står stille og kigger. Vildtet æder ikke 
granerne, men kan til gengæld gemme 
sig i det høje græs. 

- Og så kan det godt være, at de Sitka-
graner vokser lidt langsommere på 
grund af græsset, men for pokker – 
jeg har jo ikke travlt, slutter Michael 
Madsen.

HJEMMELAVET INSEKTHOTEL
Det er nemt at lave et insekthotel 
til haven, op ad marken eller end-
da på altanen. Og det kan gøre en 
forskel.

Når du bygger et hjemmelavet in-
sekthotel, kan du vælge at målret-
te hotellet mod bestemte insekter. 
Forskellige insekter trives nemlig 
ikke nødvendigvis i det samme 
hotel.

Placering af insekthotellet kan 
have afgørende betydning for, om 
insekterne rent faktisk flytter ind. 
Sørg for læ og eventuel et over-
dække.

Der er jo ikke nogen landmænd, 
der sprøjter bare for at sprøjte.
“

PLANTEAVL
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KLIMASØ  
gavner lokalområdet
Tekst og fotos: Niels Okking

Ideen med klimasøen kom, da planteavler Peter 
Rasmussen købte 60 hektar jord af sin nabo. 
Efterfølgende foreslog Peter kommunen at 
anlægge en sø på en hektar ved Tubæk Å. 

Mellem Præstø og Skibinge ligger der en 
klimasø. Søen blev etableret i efteråret 
og er et eksempel på et godt samarbej-
de mellem kommune og landmand.

Den tidligere ejer af jorden var Peter 
Rasmussen, der købte 60 hektar af sin 
nabo, men et hjørne på 3,6 hektar var 
ikke optimal landbrugsjord og lå samti-
dig op til Tubæk Å.

- Jeg får den idé, at her kunne der 
etableres en sø, blandt andet fordi over-
svømmelser har forvoldt mange skader 
inde i selve Præstø by. Derfor kunne 
hjørnet af marken på 3,6 hektar ikke 
ligge bedre i forhold til aflastning, siger 
Peter Rasmussen.

Vordingborg Kommune gik efterfølgen-
de ud og lavede nogle målinger. Hvad 
kunne betale sig, og hvordan ville man 
gribe anlægsarbejdet an? Det laveste 

Nogle gange bliver naturprojekter en win-win for alle parter. Det er 
tilfældet med klimasøen ved Tubæk Å. Planteavler Peter Rasmussen 
fik Vordingborg Kommune med på idéen til gavn for naturen, Præstø 
by, landmanden og kommunen. 

punkt var stadigvæk en meter over åen. 
Men i dag har hovedentreprenøren, 
HedeDanmark gravet og flyttet 16 
tusind kubikmeter jord, og tilbage ligger 
en hektar stor sø. 

-  Kommunen finder faktisk ud af, 
at der er flere midler til netop denne 
type projekter, der resulterer i syner-
gieffekter. Blandt andet skaber man 
noget overdrevsnatur, der vil gavne 
bier, sommerfugle og andre insekter. Da 
enderne er ved at nå sammen, får jeg en 
forhåndsgodkendelse, så handlen kan 
falde på plads.

Det handler ikke om penge
Og ifølge Peter Rasmussen vinder alle 
på dette projekt. 

- Brakvandsgeder gyder i vådområdet 
og får nu endnu bedre forhold, Præ-
støborgere får et meget effektivt værn 
mod oversvømmelser, som vi ifølge 
meteorologerne og andre eksperter kan 
forvente flere af i de kommende år, og 
Vordingborg Kommune får mulighed 
for at skabe mere natur. Sidst, men ikke 
mindst, skal jeg ikke bruge unødvendige 
kræfter på et stykke mark, der alligevel 
ikke egner sig til dyrkning.

- Samtidig tjener jeg ikke noget på 
handlen. Jeg solgte jorden til Vording-
borg Kommune for cirka den samme 
hektarpris, jeg købte den for. Det er ikke 
nogen fantastisk forretning for mig, men 
på den anden side får jeg forhåbentlig 
lidt goodwill til landmændene. Det øv-
rige samfund vil opleve, at vi landmænd 
gerne vil naturen. Vi er i den grad et 
aktiv for lokalsamfundet, siger næstfor-
mand i Østdansk Landboforening, Peter 
Rasmussen.
Og ude på Stevns går formand for Øst-
dansk Landboforening, Ole Elbæk med 
samme tanker. Nogle af hans marker lig-
ger ned til Storkebækken, der også løber 
over sine bredder med vandmasser flere 
meter ind på arealerne.

- Her kunne en klimasø være en mulig-
hed. En anden løsning kunne være, at 
man slyngede en del af bækken. Sådan 
et projekt vil gavne alle – især naturen, 
forklarer Ole Elbæk.

Natur og miljømedarbejder, Casper Pedersen, 
fra Stevns Kommunes Teknik & Miljø er på tur 
med landmand og bestyrelsesformand i  
Østdansk Landboforening Ole Elbæk ved  
Storkebækken.
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Med et abonnement på PlanteNyt er du opdateret på alt, hvad der  
sker i marken.

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
opdateringer på, hvad der rører sig i marken. Blandt andet nyt om plante- 
beskyttelsesmidler, vores anbefalinger med gødskning, sortsvalg, hvad siger  
lovgivningen og høstresultater fra lokal- og landsforsøg. Vi har fokus på  
kornafgrøder, vinterraps, roer og frøavl.

HVAD KAN DU LÆSE OM

• Aktuelt i marken

• Vigtige datoer

• Aktuelle emner

• Nye godkendte midler

• Lovgivningen

• Tilskudsordninger

• Sortsvalg

• Hestenyt

• Middelvalg

• Gødskning

• Sygdomme

• Skadedyr

• Vækstregulering

• Arrangementer

• Økologi

• Vildt og bivenlige tiltag

Kontakt 
Planteavlskonsulent
Cecilie Christensen
cec@ostdansk.dk
D 5679 1926
M 3089 1926 

PlanteNyt
- hold dig opdateret

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

PlanteNyt holder dig 
opdateret med vores 
anbefalinger om fx 
plantebeskyttelse  
og gødskning
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Muligheden for at få sin helt egen 
skov er blevet endnu bedre. 
Landskabskonsulent 
i HedeDanmark, Christian 
Ritz-Andersen anbefaler 
lodsejere og andre interesserede i 
at ansøge puljen for 2021 i god 
tid. Der er rift om midlerne.

Året 2020 har været et travlt et af slagsen, 
når det kommer til skovrejsning. Ikke bare 
hos Landbrugsstyrelsen, men også hos en 
af de virksomheder, der netop etablerer 
hundredvis af hektar skov hvert år.

- Der er i løbet af året blevet åbnet for 
nogle geografier, der ikke hidtil har 
været mulige at etablere på – netop på 
grund af flere midlerne i puljen. Du kan 
få din grundbetaling dækket, dog nogle 
steder kun i fem år, og så har du freds-
skov. Det kræver imidlertid, at det har 
været landbrugsjord inden plantning.

Mere skov betyder mere dyreliv
Skovrejsning er generelt blevet mere in-
teressant i takt med en stigende klimade-

bat, og landskabskonsulenten håber der-
for, at flere landmænd vil trække arealer 
ud til skov. 

- Vi har plantet mere skov på Sjælland i 
år – det har faktisk været et rekordår for 
mig personligt. Flere ser også skoven 
som værdiskabende – ikke bare til jag-
ten men også til andre fritidsinteresser. 
Blandt andet frugtlunde eller lignende 
og denne herlighedsværdi kan i mange 
tilfælde ses på bundlinjen, hvis ejen-
dommen en dag skal sælges. Samtidig 
har hele CO2-debatten også en påvirk-
ning, når jeg taler med lodsejere. Sidst 
men ikke mindst er skovarealer med til 
at bringe liv tilbage på gården. Man får 
flere fuglearter, skoven virker, som en 
magnet også på vildtet, og det er selv-
følgelig en stor gevinst, understreger 
landskabskonsulenten.

Naturen tåler ikke en zig-zag-kurs, og en 
skov bliver der - netop på grund af fred-
skovspligten, hvilket er en hjælp 
for dyrelivet på den lange bane. 
Insekter, fugle og vildt for ro 
til at etablere sig. 

Ansøg nu
Derfor er med at komme i gang nu – jo før 
jo bedre forklarer Christian Ritz-Ander-
sen. Og to hektar skov kan sagtens blive 
til et spændende kerneområde. Endda 
inden for en overskuelig fremtid.

- En god pointe er, at hvis du gerne vil 
søge puljen for 2021 så kom endelig i 
gang med det samme. Der ligger meget 
papirarbejde, vi skal håndtere. Kom-
mer man bare to måneder før ansøg-
ningsfristen, der vil ligge omkring den 
omkring første september, vi kender 
ikke den endelige dato endnu, så kan 
vi slet ikke garantere, at man kommer 
med. For der er også en lang kommu-
nal behandlingstid, der skal tages høj-
de for. Reglerne for etablering tager vi 
os af.  Og når det kommer til regler for 
grundbetalinger og om regnestykket 
for den enkelte kan gå op i en højre en-
hed, anbefaler vi klart Østdansk Land-
boforening i Rønnede, hvor vi også har 
kontor. Så er det hele samlet under et 
tag, og det er bestemt også praktisk og 
kan samtidig give et bedre forløb, lyder 
det fra landskabskonsulenten. 

Og når det kommer til regler for grundbetalin-
ger og om regnestykket for den enkelte kan 
gå op i en højre enhed, anbefaler vi klart 
Østdansk Landboforening i Rønnede

Landskabskonsulent Christian Ritz-Andersen, HedeDanmark

“

Jeg en skov mig plante vil
Tekst & foto: Niels Okking
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Glæd dig til de nye erfagrupper
Tekst & fotos: Niels Okking

2 - 2020

HER ER DET NYE  
PLANTE-TEAM 

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG

Julie

Hans

Lars

Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

T 5679 1900 | ostdansk.dk

Thomas

Birgitte

Cecilie

Martin

Allerede i begyndelsen af 2021 
vil det nye plante-team i Øst-
dansk Landboforening begynde 
at opbygge de nye erfagrupper. 
I første omgang er der lagt op til 
fem forskellige.

Planteavlskonsulent Cecilie Christensen 
ser frem til at komme endnu mere i dia-
log med landmændene.

- Jeg tror erfagrupperne kan give noget 
til alle parter, og den tættere faglige 
kontakt, bliver noget vi forventer os 
meget af. Vi genoptager, hvis det er 
muligt de gamle erfagrupper men 
lægger også op til nye. COVID-19 gjor-
de jo meget for, at det ikke fungerede 
optimalt i 2020, men nu er vi klar igen. 
Organisering og styring af grupperne, 
bliver derfor mig. Jeg får en slags admi-
nistratorrolle, hvor jeg er mødefacilita-
tor med en planteavlskollega. Thomas 

Laugesen træder eksempelvis til, når 
det gælder økologisk radrensning, for-
tæller Cecilie Christensen.

Følgende erfagrupper bliver, hvis der er 
nok tilmeldte, mulige fra 2021:

1. En erfagruppe med fokus på roer

2. En erfagruppe, hvor fokus er på ren 
planteavl. 

3. En erfagruppe omkring pløjefri dyrk-
ning. Vi har fået mange forespørgsler 
på dette område, derfor vil vi gerne 
oprette en gruppe på dette område.

4. Økologisk radrensning. Vi taler om 
alt lige fra hjemmebyggede maskiner, 
til det topmoderne. Er du ikke økolog 
er du stadigvæk velkommen, hvis em-
nerne har din interesse.

5. Frøgræs bliver den femte erfagruppe.

Og en der allerede er klar, er planteavler 
Carsten Jensen fra Hårlev. 

- Ideen med at mødes flere gange i 
vækstsæsonen er motiverende og ud-
viklende. Derfor er det gode nyheder, 
at Østdansk Landboforening starter 
erfagrupperne op, for det er bare fag-
lig, konstruktiv god sparring.

FORDELE VED ERFAGRUPPER:

• Tættere kontakt til konsulenten.

• Faglig sparring og socialt sam-
menværd med andre landmænd

• Udveksling af ideer med fagkol-
legaer. 

På de enkelte hold vil der være 
en specialiseret mødeleder, ek-
sempelvis chefkonsulent Julie 
Torp-Thomsen på roer og plante-
avlskonsulent Thomas Laugesen 
på økologisk radrensning.
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Uanset om du er nyopstartet 
økolog, har flere års erfaring 
eller er konventionel og påtæn-
ker omlægning til økologisk 
drift, er et højt fagligt niveau 
kernen i succes.

Gennem vores tætte samarbejde med 
SEGES Økologi er vi på forkant med 
udviklingen, og har indsigt i den nyeste 
viden inden for både lovgivning og det 
faglige. Vi har desuden et fagligt samar-
bejde med Økologirådgivning Danmark, 
hvorfor vi har adgang til viden inden for 
næsten alle produktionsgrene. 
Vi har ligeledes stor viden om forret-
ningsudvikling, så ønsker du øget fokus 
på større indtjening via nye afgrøder el-
ler 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

Danskerne har købt langt flere 
økologiske fødevarer under 
coronakrisen end normalt. 
Salget af økologi er steget op 
mod 20 procent under pandemi-
en, og udviklingen ses både i de 
fysiske og de digitale dagligva-
rebutikker. I den offentliggjorte 
Økologisk markedsrapport 
2020, som udgives af Økologisk 
Landsforening, melder en bred 
vifte af dagligvarebutikker om 
økologisk vækst.
Kilde: Ritzau

• Markplaner, gødningsplaner, opti-
mering af sædskifter og strategi 
for ukrudsbekæmpelse

• Markbesøg

• Jordbundsanalyser

• Markedsforhold for specialafgrøder 
og dermed muligheden 
for merindtjening

• Gratis omlægningstjek 

• Omlægningsplaner og autorisations-
ansøgning

Fart over feltet i ny udvidet  
økologisk afdeling
Både økologichef Hans Bach-Lauritsen 
og nu planteavlskonsulent Thomas 
Laugesen sidder klar til at assistere 
og vejlede økologer – nuværende og 
kommende - i den udvidede økologiske 
afdeling.  

- Når det gælder traditionelle økologi-
ske afgrøder, er det fremover mig, der vil 
rådgive landmanden. Jeg har selv drevet 
økologisk landbrug siden 2011. I dag 
dyrker jeg hestebønner, kornafgrøder og 

raps og hvidkløver til frø på cirka 50 hek-
tar, og har på den baggrund gjort mig 
mange erfaringer, som jeg rigtig gerne 
vil dele ud af, fortæller planteavlskonsu-
lent Thomas Laugesen.

Hvor Hans Bach-Lauritsen tager sig af 
omlægningstjek og forretningsudvikling, 
er Thomas Laugesen praktikeren, der 
skal være med til at få afdelingen på 
landkortet.

- Kontakt os så vi kan hjælpe dig med 
at få succes!

Tekst og foto: Niels Okking

ØKOLOGISK  
planteavlsrådgivning

Kontakt 
Østdansk Landboforening  
Planteavlskonsulent 
Thomas Laugesen
tla@ostdansk.dk
M 3024 7420 

ØKOLOGI
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Markedet for økologiske varer har gennem de seneste mange år været 
konstant stigende. I 2007 var værdien af økologiske varer i indkøbskur-
ven på 4,2 mia. kr. og det var i 2019 steget til 14,1 mia. kr. Hertil kommer 
salget via alternative slagskanaler, som gårdbutikker, specialbutikker og 
foodservicesektoren på 3,3 mia. kr. i 2019. 

Eksporten stiger også eksplosivt fra under 0,5 mio. kr. i 2007 til næsten 3 mia. kr. i 
2018.

Det økologiske areal er i perioden 2007 – 2019 steget fra 150.207 ha til 301.481 
ha, hvilket svarer til 11,3 % af det samlede danske landbrugsareal. 

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.

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

Omlægningstjek er 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

ØKOLOGI
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Har du overvejet den situation, 
at du i fremtiden ikke selv kan 
træffe beslutninger om dine per-
sonlige og økonomiske forhold? 
Det kan være tilfældet, hvis du 
f.eks. er blevet dement eller 
har fået en skade som gør, at du 
ikke længere tænker helt klart, 
ikke kan huske detaljer, og nemt 
bliver forvirret.  

Nøjagtig som med et testamente eller 
organdonation er det en lettelse for dine 
pårørende, at du har taget stilling. Hvis 
ikke du har oprettet en fremtidsfuld-

magt, risikerer du at staten indsætter en 
værge. De fleste vil nok foretrække selv 
at bestemme, hvem der skal træffe be-
slutninger på deres vegne. 

Det er vigtigt at få oprettet fuldmagten, 
mens du kan handle fornuftsmæssigt, el-
lers kan det ikke lade sig gøre. 

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt be-
stemmer du selv, hvem du overlader 
dine forhold til. Det kan være til din æg-
tefælle, jeres børn eller andre nærtståen-
de. De vil så have beføjelser til at træffe 
beslutninger om f.eks. at bilen skal sæl-

ges, at der skal hæves penge i banken, 
at der skal indgås lejeaftaler, at der skal 
søges om offentlige hjælpeforanstaltnin-
ger, at der afgives tilkendegivelser mht. 
pleje og omsorg og meget andet. 

Fremtidsfuldmagten skal registreres i 
Fremtidsfuldmagtsregisteret for at være 
gyldig. 

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at få 
oprettet en fremtidsfuldmagt. 

Ejendom & Jura, Tlf: 40 30 25 37

Hvem skal træffe beslutninger på dine 
vegne i fremtiden, hvis du ikke selv er i 
stand til det? Vil du selv afgøre det?
Tekst:  Liza Rosenberg  foto: Niels Okking

JURIDISK

Personalenyhed
Nyhed på ejendomskontoret. Jurist Jeanette Juul 
Pedersen er ikke længere ansat. Til gengæld kan du 
møde juridisk sagbehandler Maria Christensen.
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JURIDISK

Lejeret
Udlejer var flink og lod lejer overtage lejemålet før tid og før lejemålet egentlig var 
færdigrenoveret – det var lejers ønske. Lejer fik også en måned huslejefri af samme 
årsag. 

Da lejer var flyttet ind, frabad lejer sig at udlejer kom og han kunne derved ikke færdiggøre 
de ting, der ikke var færdige. Få måneder senere klagede lejer til huslejenævnet over mangler 
i lejemålet og over huslejens størrelse.

Huslejen blev fundet i orden, men der var mangler, det var ubestridt. Der manglede karme og lister og maling. 

Derudover blev udlejer pålagt at bygge en garage. Det var krydset af i kontrakten, at der var en garage – så det 
skulle der være, selvom lejeren fra starten godt vidste, at der jo ikke var en garage men et par andre småskure.

Udlejer fik frist til at udbedre manglerne, men lejer ville stadig ikke give ham adgang, udover ganske få dage i 
en ferieperiode, hvor udlejer ikke kunne pga. en rejse. 

Lejer flyttede fra lejemålet kort efter og anlagde retssag om afslag i lejen tilbage til lejeperiodens start, fordi 
der jo havde været mangler i lejemålet hele tiden. 

Lejer fik medhold !

Det var trods forklaringer i retten og mailkorrespondance som bevis, ifølge dommerne ikke bevist, at udlejer 
havde gjort nok for at få udbedret manglerne. 

Ansættelsesbeviser
Den tidligere ansatte krævede godtgørelse for 
mangelfuldt ansættelsesbevis efter ansættelses-
forholdet var ophørt efter 4 år i virksomheden. 

Hun blev godtgjort et mindre beløb, fordi ret-
ten ikke fandt, det havde haft større betydning 
for hende i årene til, at det kunne give et større 
beløb. 

Mangler i ansættelsesbeviset skal have haft 
konkret betydning for den ansatte – det er en 
ganske subjektiv vurdering. Omvendt koster det 
altså en godtgørelse for virksomheden ikke at 
overholde lov om ansættelsesbeviser. Bødestør-
relsen er op til 15.000 kr.  

Lejeret
HUSLEJENÆVNSAFGØRELSE
Lejer fik medhold i at få refunderet alt betalt el i 
3 år, fordi der var strøm til andre bygninger end 
den lejede bygning med på den samme el-måler. 

Det var ikke bevist, at nogle andre brugte noget 
strøm i andre bygninger, men blot det, at det 
teoretisk kunne lade sig gøre, var tilstrækkeligt. 

Sørg for målere og vær opmærksom på forbrugs-
regnskaber og frister. 

Kom bare!
Vi udfører stadigvæk forpagtningskontrakter 
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I denne artikel kan du læse om, 
hvad din økonomi- og plante-
avlskonsulent har med hinanden 
at gøre. Og hvorfor det kan 
kaldes ledelse at se på maskin-
omkostningerne.

Hvordan tingene hænger sammen…
Snart skal vi i gang med regnskab 2020. 
Måske har du allerede fået lavet et for-
ventet resultat for 2020, så du ved, hvad 
du nogenlunde ender ud med. Om du 
kan sætte ekstra penge ind i en pensi-
onsordning eller skal betale restskat in-
den nytår. Når vi går i gang med at lave 
din årsrapport, er udbytter og hvad der 
ligger på lager af væsentlig betydning 
for årsrapportens resultat (NB statussed-
del). Det gode ved at have planteavls- og 
økonomikontoret i samme hus, er den 
synergi det kan give. Når der bliver lavet 
en ny markplan, er det nyttigt for din 
planteavlskonsulent at kunne se, hvor-
dan udbytterne har været i de forrige 
år. Planteavlskonsulenten har dermed 
et reelt udgangspunkt til at lave den nye 
markplan, med realistiske udbytter og 
omkostninger til gødning og planteværn. 

På økonomikontoret bruger vi disse 
markplaner til at lave budget ud fra. Jo 
mere realistisk en markplan er, jo mere 
realistisk bliver budgettet. I budgettet 
skriver vi dine forudsætninger, og går ud 
fra de oplysninger som du kommer med. 
Det er nemlig dit budget, som vi hjælper 
dig med at lave, og det er dig, der står til 
ansvar for det. Kvartalsvise budgetop-
følgninger viser, hvor afvigelserne er. Du 
har dermed en mulighed for at regulere 

i løbet af året, eller til at forklare ban-
ken og dig selv, hvorfor der er afveget 
fra budgettet. Det giver ro i maven for 
alle parter. Får din planteavlskonsulent 
tilbagemeldingerne fra dig eller fra din 
økonomikonsulent, kan det igen bruges 
i styringen af markplanlægningen.  

Når vi går i gang med at lave årsrapport 
2020, ved du nogenlunde, hvordan re-
sultatet kommer til at være, netop fordi 
du løbende har haft budgetopfølgnin-
ger. Du har i det nye budget også ændret 
de forudsætninger, som du har set ikke 
kunne overholdes i løbet af året. Den 
sammenhæng mellem planteavlerens 
markplan og økonomiens budgetopfølg-
ning og årsrapport, er guld værd for at 
løfte ens resultater. Indsigt = udvikling. 

Hvad gør jeg, når omkostninger 
løber løbsk?
Det, at have styr på sin markstyring og sit 
budget, er vigtig for at kunne dykke ned 
i detaljerne. Udbytter, som er for lave el-
ler stykomkostninger, der er for høje, er 
noget som din planteavlskonsulent kan 
hjælpe dig på vej med. 

Når vi dykker ned i kapacitetsomkostnin-
ger, har beslutninger, der tages angåen-
de disse, mere langvarige konsekvenser. 
De er derfor også sværere at korrigere. 
Likviditetsopfølgning pr. kvartal viser 
måske, at personaleomkostningerne er 
højere end budgetteret. Eller at vedli-
geholdelse er ved at ’løbe løbsk’. Her er 
det vigtigt at se på de poster som afviger 
meget fra budgettet eller fra sammenlig-
ningsgrundlaget, og at du forholder dig 
til dem. Ledelse er nøgleordet. Om du 
kører med gamle maskiner, eller de nye-
ste, bestemmer du selv, men alle valg har 
konsekvenser for omkostningsniveauet. 
Vi ser nogle gange maskinomkostnin-
ger, der bliver højere år for år. Hvis ikke 
der gribes ind, kan det få alvorlige kon-
sekvenser for resultatet og konsolide-
ringen. Det kan være en kamel at sluge 
at skulle af med maskinerne og få en 
maskinstation til at gøre arbejdet. Men, 
hvis det er det, der skal til for at kunne 
fortsætte med din virksomhed, så er det 
måske overvejelsen værd. Det er faktisk 
tallet, der står allernederst på resultat-
linjen, der afgør, om du på den længere 
bane har eksistensberettigelse eller ej. 
Du kan ikke køre en virksomhed, hvor 
der år efter år skal tilføres ny kapital til 
den almindelige drift. Kig indad. Kig på 
din årsrapport og sammenligning med 

Oplev synergi  mellem din økonomi- 
og planteavlskonsulent 
Tekst: Zwanita Reinders  Foto: Niels Okking

I Østdansk Landbofor-
ening er vi så heldig at 
have kort afstand mellem 
afdelingerne. Planteavls- 
og økonomikonsulenter 
arbejder ofte sammen, så 
kunderne hjælpes bedst 
muligt. Hvis vi mangler 
nogle oplysninger til bud-
get, er det godt, at vi kan 
spørge planteavlskonsu-
lenten om at hjælpe os 
med det .”

“
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andre. Hvor afviger du, og hvorfor? Lav 
et budget. Hvis du overholder budget-
tet i store linjer, viser du, at du har styr 
på din virksomhed. Og når der er ’styr på 
tingene’, ved du, at omkostningerne ikke 
løber løbsk. Og så har du den ro der skal 
til for at tænke strategi og fremtid.

Ledelse af personale
Når virksomheder vokser, bliver behovet 
for personale større. Det, at ansatte de 
rigtige medarbejdere, er noget, der godt 
må investeres noget tid i. Den rigtige 
medarbejder er guld værd. Men den rig-
tige arbejdsgiver er også guld værd! 

Udskiftning af en medarbejder siges at 
koste 70.000 – 100.000 kr. Ikke i form 
af en pose penge, der følger med den 
gamle medarbejder, men i form af spild-
tid. Tid til overgangsperioden, tid til op-
læring af den nyansatte, tid til at ændre 
arbejdsopgaver og -rutiner. Det er dyrt 
at skifte medarbejderne for tit. Derfor er 
ledelse ordet, som du skal sætte ind på. 
De fleste er godt klar over, at ledelse af 
din virksomhed er meget mere end at 
lave markplan, langtidsplan og investe-
ringsplan. Når virksomhederne bliver 
større, er ledelse af medarbejdere også 
en selvfølgelighed. Og det er ikke no-
get, man skal tage for givet. En udtalelse 
som: ’personalet skal bare gøre som jeg 
siger’, er ’no-go’. Kunsten er, at persona-
let gør, som du gerne vil have det, fordi 
de gerne vil. Når vi føler os værdsat, ta-
ger vi opgaverne til os, og passer dem 
med omhu. Det kan derfor være givet 
godt ud at følge nogle af de ledelseskur-
ser, der bliver udbudt i vinterhalvåret. En 
investering i ledelse er en investering i 
sin virksomhed. 

UNDERVISNINGSDATOER:
•  26.01
•  01.02
•  02.02
•  09.02
•  23.02
•  01.03
•  02.03
•  09.03
•  Evt. eksamen 24.03

PRIS: 14.500
Uddannelsen er SVU-berettiget, dvs. at deltagere kan få refunderet en del 
af omkostningerne. Når det er en ansat der deltager, kan der også fås fra 
omstillingsfonden (6.900 kr.), hvormed uddannelsen næsten kan blive gratis.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsleder eller ejer 
af en fødevarevirksomhed. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du have 
glæde af at deltage. 
HUSK: Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne 
deltage.

FORM OG INDHOLD
• Under hele forløbet arbejder du med din egen afdeling eller virksomhed. 

Du arbejder med: 
•  teorier og modeller inden for strategi
•  analyse, udvikling og implementering af strategi
•  evnen til at se helheden i virksomheden
•  ledelse, der omsætter strategi til virkelighed og skaber ejerskab og 

handling hos medarbejderne
•  ledelse af forandringer.

MERE INFO OG TILMELDING SKAL SKE TIL: 
Zwanita Reinders, Økonomikonsulent
5679 1916 (direkte) | 5122 9394 (mobil) | zr@ostdansk.dk

Dobbelt momsindbetaling pr. 1. marts
Hvis du er en af dem, som har ventet med at indberette og indbetale moms 1. 
september i år, skal du både afregne 1. óg 2. halvår 2020 på en gang. 

Hvis du kan modregne den ene i den anden, vil det ikke betyde alverden. Men 
hvis du skal betale moms for begge perioder, skal du huske at have likviditet til 
rådighed d. 1. marts 2021. 

Planlæg likviditeten. Det er ikke professionelt at skulle i banken allerede d. 2. 
marts og bede om udvidet kassekredit. Budgettet giver dig overblik!  

Strategisk lederskab i 
samarbejde med VKST og Seges

VIGI’RDIGRÅD      15      2 - 2020



2 - 2020

ØKONOMI

Søg seniorpræmie på borger.dk
Som selvstændig skal du selv søge om se-
niorpræmien, hvorimod der sker automa-
tisk udbetaling til lønmodtagere. 
Ansøgning sker på borger.dk og med 
NemID. Der er fire spørgsmål, hvorefter 
man får en kvittering for ansøgning.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at 
kontakte kontoret for hjælp.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du kan søge fra Udbetaling af seniorpræmie

januar 1954 juli 2019 1. august 2020 30. november 2021

februar 1954 august 2019 1. september 2020 30. november 2021

marts 1954 september 2019 1. oktober 2020 30. november 2021

april 1954 oktober 2019 1. november 2020 30. november 2021

maj 1954 november 2019 1. december 2020 30. november 2021

juni 1954 december 2019 1. januar 2021 30. november 2021 

juli 1954 juli 2020 1. august 2021 30. november 2022

august 1954  august 2020 1. september 2021 30. november 2022

september 1954  september 2020 1. oktober 2021 30. november 2022 

oktober 1954  oktober 2020 1. november 2021 30. november 2022

november 1954 november 2020 1. december 2021 30. november 2022

december 1954 december 2020 1. januar 2022 30. november 2022

Seniorpræmie
Af reg. Revisor Eva Christensen, Østdansk Landboforening

Hvis du er nået folkepensions-
alderen og fortsætter med at 
arbejde, kan du have ret til en 
seniorpræmie, som er et skatte-
frit engangsbeløb.

Du skal dog være født den 1. januar 1954 
eller senere for at kunne få seniorpræmi-
en. Du har mulighed for at få enten ét el-
ler to beløb i seniorpræmie afhængigt af, 
hvor længe du fortsætter med at arbejde. 
Du kan få:
• et engangsbeløb på 42.840 kr. (2020), 

hvis du arbejder i det første år, efter du 
er nået folkepensionsalderen og des-
uden opfylder betingelserne.

• et engangsbeløb på 25.500 kr. (2020), 
hvis du arbejder i det andet år, efter du 
er nået folkepensionsalderen og opfyl-
der de øvrige betingelser.

Det er ikke et krav, at du er berettiget til 
eller har modtaget den første seniorpræ-
mie for at opnå ret til den anden senior-
præmie.

Opgørelse af dine løntimer 
(selvstændige)
Når dine løntimer beregnes, sker det ud 
fra overskud før renter. Overskuddet om-
regnes til timer med en sats på 121,29 
kr. pr. time. Man skal have arbejdet min. 

1.560 timer for at optjene retten til se-
niorpræmie.

Det kan være, at der ikke er nok timer i pe-
rioden indtil 31.12.2019 – og så bliver be-
regning/udbetaling ”skubbet” til der også 
foreligger en opgørelse for 2020.

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned 
og år se, hvilken dato du kan søge fra og, 
hvornår du kan regne med at få senior-
præmie udbetalt.
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1. Indbetal restskat/arbejdsmarkedsbidrag og undgå 
rente- og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2020, kan du lave 
en frivillig betaling af den forventede restskat. Betal senest 
den 30. december 2020, sidste bankdag i år, og undgå at be-
tale 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. Satser-
ne kendes ikke endnu for 2020. Restskat til indregning i 2022 
er 21.000 kr.

OBS: Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan det være 
en fordel at vente med at betale din restskat til den 2. janu-
ar 2021, hvis du har hævet mere i virksomheden, end du har 
tjent.

2. Søg om tilbagebetaling af for meget indbetalt for-
skudsskat

Hvis du har betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2020, kan 
du senest 31. december 2020 søge om at få beløbet udbetalt. 
Du får ikke rente af beløbet, hvis du in den 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.

3. Indbetal på pensioner

Her er reglerne for, hvor meget du må indbetale: # Alderspen-
sion – Max. indbetaling indtil 5 år før folkepensionsalderen er 
5.300 kr. mens der fra og med det 5. år før folkepensionsalde-
ren kan indsættes op til 50.200 kr., og der er ikke fradragsret # 
Ratepension – Max. fradrag for 57.200 kr. eksklusive arbejds-
markedsbidrag # Livrente – Fuld fradragsret 

4. Få fradrag som selvstændig og betal op til 30 % af 
overskuddet til en pensionsordning

Du kan indbetale op til 30 % af årets overskud fra virksomhe-
den til pension (livrente) og få fuldt fradrag. Har du f.eks. haft 
et overskud på 400.000 kr., kan du senest 30. december 2020 
indbetale 120.000 kr. med fuld fradragsret. 

5. Tjek din forskudsopgørelse for 2021 og betal den rigti-
ge skat i løbet af året

Kontroller, at de indkomster og fradrag, der er på din for-
skudsopgørelse er rigtige. Havde du underskud i 2019, men 
forventer du overskud i 2021, skal din forskudsopgørelse ret-
tes. Det samme gælder, hvis du regner med, du tjener mindre 

i virksomheden i 2021 end tidligere. B-skatteraterne fastsæt-
tes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det 
vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen.

6. Fradrag for gaver til velgørenhed: Få fradrag for gaver 
mv. op til 16.600 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og in-
stitutioner kan man trække fra i sin skatteopgørelse. Man kan 
få fradrag for op til 16.600 kr. i 2020. 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 900 kr., 
uden at de skal beskattes og med fuldt skattefradrag til dig.

7.   Giv gaver i familien: Op til 67.100 kr. til dine nærmeste

Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på under 67.100 
kr. (23.500 kr. til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. 
Beløbsgrænsen gælder pr. person. Hvert barn og barnebarn 
kan derfor modtage op til 134.200 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.

8.   Genanbringelse af ejendomsavance

Fristen for at genanbringe ejendomsavancer fra 2019 udløber 
den 31. december 2020. 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 2020.

9.   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 se-
nest den 31. december 2020 meddele SKAT og øvrige kredi-
torer, at I begge hæfter ligeligt for virksomhedens 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.

10.  Service/håndværkerfradrag - reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag på op til 12.500 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 6.200 kr. pr. person.

Skatteråd før Nytår 2020/2021:
Af reg. Revisor Eva Christensen, Østdansk Landboforening
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Viden og tid er lig med penge
Tekst: Direktør i AgroMarkets Lene Krüger  Foto: Niels Okking

Abonnenter hos AgroMarkets a/s 
handler bedre end gennemsnit-
tet – det viser tal fra SEGES’ op-
gørelse over danske landmænds 
Ø90 regnskaber. De seneste år 
har vi endda performet blandt 
de bedste 10-20 % ift flere 
råvarer. Abonnenterne profiterer 
af AgroMarkets’ viden om finans- 
og råvaremarkederne via et om-
fattende netværk blandt danske 
landmænd og andre aktører i 
branchen.

Enhver succesfuld forretning har en stra-
tegi. Og resultaterne styrkes yderligere, 
når der er fokus på at følge strategien i 
tykt og tyndt. Det er nok derfor, så man-
ge landmænd vælger at samarbejde med 
AgroMarkets om strategi på råvare- og fi-
nansmarkedet. 

Når det handler om at tjene og spare 
penge på råvarehandel og finansiering, er 
viden og ikke mindst tid uundværlige in-
gredienser. Begge dele har AgroMarkets, 
fordi vi hver dag i næsten 20 år har haft 
som opgave at forsøge at greje råvare- og 
finansmarkederne. 

- Jeg beundrer vores analytikere, der 
troligt dag efter dag arbejder ekstremt 
sent eller ekstremt tidligt for at følge 
verdensmarkederne. Og som bruger 
tiden mellem de mange møder med 
vores kunder til at tjekke, hvordan rå-
varepriserne opfører sig, og om et sig-
nal nærmer sig. Det er godt gået, siger 
Lene Krüger, der er direktør og altmu-
ligmand hos AgroMarkets.  

Vigtigere end nogensinde
AgroMarkets har hidtil haft 2 forskellige 
abonnementer, og nu kommer der et 
3. til. Guldabonnementet har mere fo-
kus på rådgivning hos vores analytikere 
og har flere SMSer, der bla skal hjælpe 
abonnenten med at få den garantipris, 
vi altid giver ved købs- og salgssignaler. 

Parallelt med de tre abonnementer, guld, 
sølv og bronze, har en del landmænd 
også en strategi. Det er din garanti mod at 
brænde fingrene på panikhandel i urolige 
tider.

- Med corona er samfundet og dermed 
også råvare- og finansmarkederne 
mere uforudsigelige end nogensinde. 
Så er det endnu vigtigere at have en 
strategi til at styre dig igennem sådan 
en krise, siger John Jensen, chefanalyti-
ker hos AgroMarkets.

Endnu et godt år
I mere end 10 år har AgroMarkets som de 
eneste i Danmark målt deres performan-
ce op imod, hvordan danske landmænd 
ifølge deres Ø90 regnskab har handlet. 
Igen i 2019 ser tallene ret godt ud.

Fulgte du AgroMarkets’ anbefalinger i 
2019, tjente du 8,50 DKK mere pr 100 
kg foderhvede end gennemsnittet, og din 
raps blev solgt 5 DKK over gennemsnits-
prisen pr 100 kg. Samtidig købte du so-
jaskrå 23 DKK under gennemsnitsprisen 
- det er blandt de bedste 5 % på sojaskrå-
markedet. Ligesom du fik gode besparel-
ser på fx gødning, planteværn og diesel.

- Jeg kan huske 6. juni 2019, hvor vi send-
te hele 3 SMS-signaler. Vi solgte endnu 
20 % korn høst 2019, vi fik også solgt 
mere raps, og så fik vi da også lige købt 
NS- og NPK-gødninger til 50 % af 2020 
forbruget. Det var en travl dag, siger 
Lene Krüger. 

Faktisk var 2019 et forholdsvist stille år 
i hvert fald ift købs- og salgssignaler. Her 
sendte AgroMarkets kun 14 signaler af-
sted, mens tallet i 2018 var 21. Indtil nu har 
vi her i 2020 sendt 16 købs- og salgssignaler 
og har bla solgt 100 % høst 2020 foder- og 
kvalitetskorn til 127 DKK pr 100 kg.

FORMUE- OG PENSIONPLEJE
Som et nyt tilbud på det finan-
sielle område har AgroMarkets 
i samarbejde med specialkon-
sulent Kenneth Kjeldgaard fra 
Fondsmæglerselskabet SEGES 
Finans & Formue udarbejdet et 
formue- og pensionskoncept 
målrettet landmænd.

- Vi har en unik statistik ift land-
mandens råvarekøb og -salg, 
siger John Jensen. - Men når det 
gælder finansielle beslutninger, 
lånkonvertering og pension, er 
perspektivet mere langsigtet, så 
det kræver supplerende viden. I 
Kenneth Kjeldgaard har vi fået 
hjælp fra en af landbrugets stør-
ste kompetencer på området.
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NYT  
SORTIMENT

 
 
Vi kan tilbyde et stærkt sortiment med sorter i  
vårbyg, vårhvede, havre, ærter og hestebønner. 

Vi anbefaler sorter som er kendte, afsætningssikre 
og samtidig dyrkningssikre. Indenfor eksempelvis 
maltbyg kan vi anbefale Laureate og RGT Planet. 
 
Bestil din såsæd allerede nu, så du sikrer dig  
de ønskede sorter.

NYT SORTIMENT AF VÅRSÆD 2021 

Kontakt vores specialister på 7215 8000 eller læs mere på  
danishagro.dk/vaarsaed
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Skal du snart generationsskifte? 
Går du og tænker over økono-
mien – om du skal sælge eller 
overdrage? Uanset hvor dine 
tanker ligger, skal du huske de 
bløde værdier, som ofte kan være 
de sværeste, hvis man ikke får 
forventningsafstemt med sig selv 
og sin familie. 

Der er mange spørgsmål, der rejser sig, 
når man på et tidspunkt vil give sit livs-
værk videre, og her kan forretningsud-
vikler i Østdansk Landboforening, Hans 
Bach-Lauritsen, hjælpe dig et godt styk-
ke af vejen, sammen med rådgivnings-
virksomhedens øvrige specialister. 

Ordet forventningsafstemning passer 
godt til processen omkring et genera-
tionsskifte, for det er vigtigt at være 
inkluderende fra begyndelsen. Både 
de menneskelige overvejelser samt 
økonomi og lovgivning skal falde på 
plads for at sikre et vellykket generati-
onsskifte. I Østdansk Landboforening 
har vi specialister, som kan hjælpe 
med alle elementerne. 

Spar penge 
Et generationsskifte kan vise sig at være 
lidt af en urskov af udfordringer, valg og 
muligheder, hvorfor det kan være en rig-
tig god idé at få struktureret processen 
med en erfaren rådgiver.

- Faktisk er der en væsentlig besparelse, 
hvis jeg skal hjælpe et generationsskif-
tet på vej. Gennem et projekttilskud får 
landmanden en besparelse på to-tred-
jedele af maksimalt 15 timer fordelt 
over to møder, der er tildelt hvert gene-
rationsskifte. Og det kunne være med 
til at give et skub i den rigtige retning. 
Tilskuddet gælder ikke regnskabsdelen 
eller juridisk rådgivning, men de ofte 
undervurderede bløde værdier. 

Og hvad handler de bløde 
værdier så om?
- Der er flere punkter. Bedriften – ens 

drøm – er ofte forbundet med man-
ge følelser. Her har man lagt årtiers 
indsats. Emner kunne derfor være: 
kommunikationen i familien, hvordan 
italesætter vi overdragelsen, og hvem 
vil hvad? Hvordan skal bedriften dri-
ves i fremtiden, og hvem har ansvaret? 
Der skal åbenhed og gennemsigtighed 
til. Det handler om at skabe en fælles 
platform for, hvad det er man vil. Der-
for. Ring til os – så hjælper vi dig med 
at give din drømmen videre. 

Giv din 
drøm videre 

– i god tid
Tekst: Niels Okking  Fotos: Niels Okking

Hvad skal der tages hensyn til, 
når du sælger:

• Afklaring af din virksomheds 
værdi 

• Mulighed for at hjælpe køber i 
gang med blandt andet sælger-
finansiering

• Salg af hele virksomheden, 
delsalg, bortforpagtning, om-
dannelse 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 finan-
sieringsplan

• Familieretslige overvejelser – 
herunder:  ægtepagt, ægtefæl-
lemedejer? 

“

ØKONOMI
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Østdansk Landboforening 
kommer, trods omvæltninger og 
udfordringer, stærk og beredt ud 
af 2020. Direktør Torben Flinch 
sætter ord på det turbulente år.

Året 2020 har på mange områder 
været et af de mest begivenhedsrige i 
mange år. Hvordan har det været at stå 
i spidsen for Østdansk Landboforening 
gennem blandt andet COVID-19, 
formandsskifte, minkskandalen?
- Det har været en lærerig og på nogle 

områder god oplevelse. Selvom vi har 
oplevet mange ændrede vilkår, har vi 
mødt en meget stor fleksibilitet og gå-
påmod fra medarbejder og kunderne 
til at finde gode løsninger. COVID-19 
har selvfølgelig ikke været inspireren-
de, men den måde vi har angrebet pro-
blematikken på, har været konstruktiv. 
Jeg er fuld af respekt for den måde 
mink avlerne håndterer deres krise på.

- Vi har samtidig kunnet tackle rigtig 
mange udfordringer digitalt, og vores 
investeringer i netop de løsninger har 
betalt sig, og fungerer rigtig godt. Kun-
derne får den rådgivning, de har behov 
for, hvis vi skal se på det positive i hele 
denne pandemi-periode. Dét har været 
en god erfaring. 

- Fødevareerhvervet løser under CO-
VID-19 en vigtig opgave i samfundet. 
Dyrskuerne og andre udstillinger samt 
fysiske mødeaktiviteter er selvfølgelig 
ramt, og det er en skam, men en natur-
lig udvikling. 

Internt har der også været store 
omvæltninger. Der har været stor 
udskiftning i medarbejderstaben, 
hvilke tanker skaber det?
- Vi har nu en kampklar planteavlsråd-

givning. Og en tillid fra vores kunder 
og medlemmer, der gør os i stand til 
at handle effektivt og hurtigt. En stærk 
virksomhed. Det har været en fanta-
stisk oplevelse at bygge afdelingen op. 

Når man endelig skal opleve sådan en 
situation, som vi havde i foråret, hvor 
vi mistede mange ansatte, så har ef-
terspillet været fornuftigt. Vi har taget 
konsekvensen af, at noget ikke fungere-
de godt nok, og det har vi ændret. Jeg 
ved godt, at medlemmer og kunder 
har ment, at det hele sejlede, men det 
er jo slet ikke hele sandheden. Der har 
været årsager til det meste, og det har 
vi arbejdet på at ændre. Vi gjorde rent 
bord og lærte af processen.

Hvilke mål har Østdansk Landbofor-
ening i 2021 og i de kommende år?
- Vores mål er forsat, at vi i fremtiden 

ser os som en selvstændig og levedyg-
tig virksomhed, som har en sin plads i 
markedet for rådgivning og regnskabs-
assistance til landbruget, men også til 
andre erhverv i Østdanmark. 

Hvad kan kunder og medlemmer 
forvente af foreningen?
- Vi møder kunder i en omskiftelig tid, 

men selvom vi støder ind i dem nede 
hos købmanden med mundbind og 
hele pibetøjet, er vi der for dem. Selv-
om vi bliver nødt til at gøre tingene 
anderledes og lave om på vaner, er vi 
stadigvæk klar til skarp rådgivning. 

- Der er også nye fortrolighedsregler. 
Persondataforordningen skaber æn-
drede retningslinjer og vaner. Som vi 
skal indrette os efter.

Hvordan går det med den nye 
planteafdeling?
- Det har vist sig, at vi har været i stand 

til at tiltrække højt specialiserede kon-
sulenter – endda på kort tid, der kan 
rådgive i det sidste nye inden for op-
timering af plantebeskyttelsesmidler, 
men også græsfrø, sortsvalg og andre 
højværdiafgrøder. 

Hvor mener du de største udfordringer 
ligger for dansk landbrug og for 
foreningen?
- Det er lidt i forlængelse af dit spørgsmål 

om strategien. Vi skal geare vores råd-
givning til at der bliver færre og større 
landbrug, der organiserer sig i selska-
ber, der samtidig kræver endnu mere 
faglighed. Det bliver fremadrettet sto-
re og komplekse bedrifter med meget 
dygtige virksomhedsledere. Der sker en 
transformation af landmænd, der også 
bliver virksomhedsledere. Og så er der 
mange mennesker der flytter på lan-
det, der gerne vil nyde det gode liv. De 
får brug for vejledning, og så er der den 
store gruppe ældre landmænd, der skal 
have hjælp til et sikkert generations-
skifte. Samtidig kommer der generelle 
udfordringer med at erhvervet skal 
arbejder endnu mere med bæredygtig-
hed og klimaspørgsmål og omstille sig 
til en mere grøn produktionsform. Digi-
tale kompetencer er her også centralt. 
Vi skal tiltrække og fastholde dygtige 
medarbejdere hele tiden.

Ned og op med 2020
Tekst: Niels Okking   Foto: Niels Okking

Giv din 
drøm videre 

– i god tid
Tekst: Niels Okking  Fotos: Niels Okking

TILBAGEBLIK
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Østdansk Landboforening skal 
beholde sin egen identitet
Tekst: Niels Okking  Foto: Niels Okking

Ole Elbæk blev i år ny bestyrel-
sesformand i Østdansk Landbo-
forening. Han blev anbefalet af 
en enig bestyrelse og valgt den 
29. juni. Vi Gir Dig Råd taler med 
landmanden, der skal tegne for-
eningen de kommende år.

- Ole er meget inkluderende. 
- Han lytter, og han har en naturlig in-

teresse i ledelse. 
- Han brænder for landbruget

Sådan lyder kommentarerne, når man 
spørger folk omkring foreningen om Ole 
Elbæk, den nye bestyrelsesformand i 
Østdansk Landboforening. Så, hvordan 
har året været for Ole Elbæk, og hvordan 
ser 2021 ud?

Hvordan har det været at træde i 
karakter som formand?
- Det har været en omvæltning. Jeg har 

oplevet, at foreningen har et stort 
værdisæt i forhold til andre foreninger 
– en identitet, som jeg ikke rigtig er 
stødt på tidligere. Vi har en stærk fag-
lighed og et fællesskab, som jeg gerne  
vil dyrke mere – især fællesskabet. 
Det skal stadigvæk være fedt, at være 
medlem hos os. Vi kan nemlig favne 
alle og være konkurrencedygtige. Og 
tanken om, at vi kan rumme både den 
store og den lille kunde – den kan jeg 
godt lide, og den skal fortsætte, for-
tæller formanden og fortsætter.

- Det handler om at få bredden med. 
For mig drejer det sig ikke om status. 
Om du er pensionist, stor eller lille 
gårdejer. Derfor skal vi dyrke endnu 
flere medlemsmøder og erfagrupper, 
fordi vi er en forening med nærvær. 
Det nærvær bliver selvfølgelig udfor-
dret under de nuværende omstæn-
digheder med COVID-19, men på den 

lange bane  er det stadigvæk et mål - at 
se vores kunder og medlemmer mere. 
Både dem i og uden for landbruget.

Dette år har været en svær start, 
tænker jeg?
- 2020 har været meget amputeret. 

Erhvervet har fået nogle slag – senest 
med minkskandalen, som har sendt 
rystelser gennem erhvervet. Så det er i 
2021, vi skal arbejde fremad, selvom vi 
ikke helt kender arbejdsbetingelserne, 
da pandemien også vil være der næste 
år. Men bestyrelsen skal udstikke en 
klar retning, og det glæder jeg mig til 
at arbejde med. Faktisk er vi allerede i 
fuld gang. ”Landbruget er en del af løs-
ningen”, det slogan er jeg i den forbin-
delse betaget af. Vi skal være en del 
af de gode løsninger, og være et godt 
forbillede for resten af samfundet. Det 
sker gennem forskning, nytænkning, 
og her synes jeg allerede, at landbru-
get løber stærkt.

Og hvad med Østdansk 
Landboforening?
- Når det kommer til vores egen for-

ening, skal der ikke være tvivl om, at 
vi skal bevare vores selvstændighed, 
men samtidig sparre med andre råd-
givningsselskaber. Det er en styrke. 
DLRB-konceptet er unikt, og her synes 
jeg, at vi har en fælles struktur omkring 
rådgivning. Derfor er det ærgerligt at 
splitte samarbejdet, som de fire råd-
givningsselskaber gør . Det giver ikke 
nogen mening. Det er en kile, som in-
gen har set, ingen bemærket og ingen 
rigtig har kommenteret. Og hvad vil 
man med det store selskab? Det bliver 
spændende at se i de kommende år.

- Men generelt har 2020 vendt op og ned 
på meget – rygraden i vores potentiale 
er dog stadigvæk super gode medarbej-
dere. Og det vil det også være i 2021, 

hvor arbejdsbetingelserne vil blive 
udfordret, men kunder og medlemmer 
skal ikke være i tvivl. Vi er her stadigvæk 
uanset pandemi eller kriser.

  

 

Om Ole Elbæk
Uddannelse: Gik ud af tredje 
real, den sidste realklasse, og 
begyndte som landmand i 1978. 
Blev færdig i 1985 på Lyngby 
Landbrugsskole i Roskilde med 
landmandsuddannelsen. Tog 
efterfølgende merkonomfag 
i regnskab og ledelseskurser. 
Blandt andet Strategisk 
bestyrelsesuddannelse for 
syv år siden. Gift og har tre 
børn. To piger og en dreng. 
Fritidsinteresse: Jagt. Og alle tre 
børn har endda jagttegn.

Forpagtede familiegården 
Tomsgaard i Klippinge i 1986 
- I dag omfatter bedriften 375 
hektar – 145 er forpagtet. Har 
630 årssøer med salg af 20.000 
smågrise og 2.000 slagtesvin

TILBAGEBLIK
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Denne sommer mistede de an-
satte i Østdansk Landboforening 
en kær kollega og ven. Birgitte 
Olesen, i daglig tale Gitte, gik bort 
efter kort tids sygdom. Tilværel-
sen er blevet anderledes, og to 
nære kollegaer mindes her deres 
arbejdskammerat.

Pandemi, minkskandale, og et formands-
skifte har fyldt meget i Østdansk Landbo-
forening i 2020. Men der er én ansat, som 
har fyldt mere, og som vil blive særligt sav-
net. Ikke fordi hun arbejder et andet sted, 
men fordi hun ikke er her mere.

Gitte gik alt for tidligt bort i en alder af kun 
62. I tiden inden sit sygdomsforløb havde 
hun netop købt sit barndomshjem sam-
men med ægtemanden Mogens, men en 
aggressiv cancer betød, at hun kun kortva-
rigt nåede at opleve de velkendte rammer, 
parret skulle nyde deres alderdom i.

Økonomi-assistenterne, Merete og Mona, 
arbejdede sammen Gitte i henholdsvis 12 
og 14 år, og de vil altid huske deres kolle-
ga som et varmt og kærligt menneske, der 
altid var opmærksom og aktiv.

- Gitte gjorde alt det rigtige, hvis du for-
står, hvad jeg mener. Hun var nysgerrig, 
altid i gang, gik til kor, læste engelsk på 
aftenskole og dyrkede også Zumba i 
Lundby, hvor hun og Mogens boede. 
Hun røg ikke og havde bare en sund, for-
nuftig tilgang til livet, forklarer Merete.

- Samtidig var hun god til at sy blandt 
andet patchwork, men hun excellerede 
også i blomsterbinding, fortæller Mona.

Begge kvinder er enige om, at tabet af Git-
te ikke bare betyder noget fagligt, men i 
lige så høj grad noget socialt.

- Vi blev bedre sammen. Vi var gode til at 
italesætte udfordringer og problemer 
over for hinanden, og dermed opstår 

der en stor tillid. Vi italesatte det posi-
tive og var engageret i arbejdspladsen, 
siger Mona.

- Når man i perioder arbejder sammen 
8-9 timer hver dag, bliver arbejdsfor-
holdet specielt. Vi oplever hinandens 
op- og nedture. Det giver et særligt 
sammenhold, siger Merete.

Gitte blev en del af foreningen, da hun 
som 18-årig blev ansat som kontorelev 
den 10. oktober 1976, og i hende har kun-
derne haft en dygtig rådgiver og sparrings-
partner, der altid satte dem højt. Mange 
havde den aktive økonomiassistent som 
farm-sekretær i flere år – enkelte i mere 
end tre årtier.

- Da jeg ryddede op i Gittes skuffer, fandt 
jeg julekort fra kunder, der var over ti år 

gamle, og der lå flere kærlige hilsner; det 
siger jo alt, fortæller Merete.

Hendes 60-års fødselsdag, som både 
Mona og Merete deltog i, tegnede også 
billedet af et særligt smukt menneske.

- Man kunne bare ikke få en bedre kolle-
ga end Gitte. Hun spurgte ind til dig og 
var hjælpsom, og hendes egen runde 
fødselsdag var, ligesom hende selv, af-
slappet, hyggelig og uhøjtidelig. 

Superlativerne flyver ud af munden på 
de to kolleger, og man ærgrer sig over, 
at man ikke nåede at kende Gitte lige så 
godt, som Merete og Mona gjorde. Sam-
men med andre kolleger blev de en del af 
Gittes tilværelse og skabte mange varme 
minder sammen. Minder, der klart fortæl-
ler, at Gitte var her.

TILBAGEBLIK

Gitte var her
Tekst: Niels Okking  Foto: Arkiv

Gitte efterlader sig ægtemanden Mogens. To døtre og fire børnebørn.
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Gjorslev Gods er ny regnskabskunde 
i Østdansk landboforening
Middelalderslottet, der ligger 
centralt placeret i det stevn-
ske blev midt i foråret kunde 
i Østdansk Landboforening. 
Samarbejdet er gået over alt 
forventning.

- Det er både Gjorslev og Østdansk Land-
boforening, der har været igennem en 
læringsproces med økonomiværktøjer-
ne Summax og Dashboard. Gjorslev har 
skiftet regnskabssystem og det har været 
en rigtig positiv oplevelse for alle fortæl-
ler økonomiassistent Conni Nielsen

Økonomikonsulent Line Hansen, der er 
den anden del af makkerparret, der råd-
giver Gjorslev Gods, supplerer.

- Administrationen på godset har fra 
begyndelsen været imødekommende 

og kemien har passet. Det faktum, at vi 
fysisk er på adressen, er alfa og omega. 
Den form for nærvær er vigtig. Sam-
tidig giver de os tid til at komme ind i 
sagerne og her har Conni forstået opga-
verne hurtigt, hvilket er en fornøjelse at 
opleve. Det er simpelthen godt gået!

- Før jeg fik opgaverne på Gjorslev Gods, 
har jeg kun snuset til e-fakturering. Det 
har været ”learning by doing”, men 
en fælles tillid blev hurtigt opbygget. 
Der er mennesker bag ”Excel-arkene”, 
hvilket gør det hele sjovere og så kan 
vi nok også li’ at nørde i tallene. Det er 
bare dejligt, fortæller Conni.

Og godsforvalteren på godset, Carsten 
L. Jakobsen er bestemt også tilfreds med 
samarbejdet.

- På Gjorslev valgte vi at gå over til nyt 
regnskabssystem den 1. juli 2020. 
Valget faldt på landbrugets økonomi-
system Ø-90 for, at vi kan benchmar-
ke os på landbrugsdriften med andre 
landbrugsvirksomheder. Med farm-
sekretær – Conni – på godskontoret 
får vi en god dialog om opbygningen 
af vores regnskab og med Summax 
har vi let adgang til bilagene elektro-
nisk. Proceduren for håndtering af 
fakturaer er også effektiviseret.

- Der er fortsat områder i økonomisty-
ringen, der kan optimeres, hvilket vi 
har et godt samarbejde med Østdansk 
Landboforening om at løse, lyder det.

Når man taler med Bo Jakobsen, 
ejer af Repair-shoppen.dk og 
Stevnsprint.dk, kan man godt 
glemme tiden. Man slapper af i 
butikken, der ligger lidt uden for 
Store Heddinge. Og så er Bo en 
god fortæller. 

For cirka 14 år siden åbnede han Re-
pair-shoppen.dk, og ifølge hans økono-
mikonsulent i Østdansk Landboforening 
har den entreprenante stevnsbo klaret 
sig godt. Han reparerer og genopretter 
strukturer på især campingvogne, og 
med mere end 30 års erfaring ved Bo, 
hvad han laver. Blandt andet takket væ-
ret BASF GLASURIT Autolak, hans faste 
lakleverandør. 

Egentlig lå det ikke i kortene, at iværk-
sætteren skulle være selvstændig, men 
et campingcenter i Roskilde tilbød nogle 
opgaver, og så tog autolakereren springet.

- I dag er jeg glad for, at jeg gik den vej, og 
jeg er stolt over den virksomhed, jeg og 
familien har fået bygget op, især min mor 
Yrsa er en stor hjælp. Men det kræver, at 
man prioriterer og erkender, at man har 
et ansvar over for sine kunder, hvilket igen 
betyder, at det ikke er et otte til fire job. 
Du har fri, når opgaven er løst. 

Vær grundig
Men hvilke råd vil virksomhedsejeren 
selv give videre, hvis han stod over for en 
håbefuld, ung selvstændig, der drømmer 
om at komme i gang?

- Et godt råd, jeg engang fik, var: Du skal 
ikke være for billig. Bestemt heller ikke 
urimelig dyr. Men du skal blot sørge 
for at tage penge nok, så du kan tage 
dig den tid, det tager at lave et ordent-
ligt stykke arbejde. Der er ikke nogen 
opgave, der bliver god af, at man skyn-
der sig. Og så skal man være indstillet 
på at knokle en vis legemsdel ud af 
bukserne.

Og arbejdsindsatsen taler sit tydelige 
sprog. På 14 år kan Bo Jakobsen knap 
tælle tre reklamationer. Regnskabet og 
økonomien har Østdansk Landbofor-
ening stået for i alle årene, og den ind-
sats er Bo også glad for. 

- Rådgivningen er jeg meget tilfreds med. 
Jeg har egentlig bare koncentreret mig 
om at lave campingvogne, og revisor 
Jens Christensen har kørt regnskabet 
glimrende. Det positive ved Østdansk 
Landboforening er, at de altid er hjælp-
somme og venlige, når man ringer. De 
har et stort bagland at trække på, hvis 
de ikke selv har den direkte viden, og 
det gør dem alsidige og gode at sparre 
med, lyder det fra Bo Jakobsen.

Tekst: Niels Okking  Foto: Niels Okking

Høj kvalitet og god tid i 
Repair-shoppen.dk
Tekst: Niels Okking  

24      VIGI’RDIGRÅD 2 - 2020



IØVRIGT

Møns Bank åbner, hvor andre lukker. Gennem de  
senere år er vi kommet til både Vordingborg, 
Næstved og Præstø – og i 2019 åbnede vi også 
filial i Rønnede.  
 
Kender du os ikke allerede, så kig ind og prøv, 
om ikke vi giver dig det, som enhver bank burde:

• Nærvær, dialog og indlevelse.
• Hurtig sagsbehandling. 
• En kompetent partner i både med- og  

modgang.
 
Møns Bank er en solid lokalbank med mere end 
140 år på bagen. Banken står stærkere end  
nogensinde før, og vi kan hver dag sige goddag 
til nye kunder. Måske også dig?
 
Velkommen i Møns Bank!

Velkommen i en ægte lokalbank

Vi er jo lige her...

www.moensbank.dk
Industrivej 2, 4683 Rønnede, tlf. 5488 6100

Peter  
Laugesen

Mogens 
Nielsen

Henrik 
Steen 

Planter i fokus – Få den nyeste viden – Online

Den 12.-15. januar 2021 kan du deltage i den 
alternative Plantekongres. Et event for hele 
plantebranchen, som du kan opleve online!

Tilmeld dig Planter i fokus, og oplev årsmødet og 
mere end 20 webinarer med al den nyeste viden. 
Det hele sker online.

Tilmeld dig på: 
www.tilmeld.dk/plantekongres 2021/signup

Årsmøde
Den 12. januar 2021 afholder bestyrelsen i Land-
brug & Fødevarer, Planteproduktion det traditio-
nelle årsmøde med beretninger ved formand Tor-
ben Hansen og sektordirektør Troels Toft.

Årsmødet bliver streamet, så alle interesserede 
kan gratis se med hjemmefra, fra virksomheden 
eller hvor det passer dig. 

Det er stadig DIT årsmøde! Afstemningen 
for glyphosat nærmer sig, og der går nemt 
politik i fagligheden. Hvad er Plantesektorens 
anbefalinger? Hvordan vækster vi i en grønnere 
verden, og hvem skal vi gøre det sammen med? 
Og hvordan kan vi bidrage til at løse landbrugets 
klimaudfordring?

Få svaret på det og meget andet til årsmødet. Det 
er gratis for alle. Men du skal huske at tilmelde dig. 
Vi byder velkommen til årsmødet kl. 9.30, og du 
kan stille spørgsmål live efter beretningerne.

Webinarer
Planter i fokus giver dig også adgang til hele 20 
webinarer, som du kan vælge at se live den 12.-15. 
januar 2021, eller når det passer dig.

Vi kommer rundt om mange aktuelle emner, og 
der er helt sikkert også ny viden til dig.
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Bliv medlem af Østdansk Landboforening

Medlemskab i Østdansk Landboforening                    Priser 2021  ·  Priserne er ekskl. moms

Landbrugsmæssig 
produktion

Grundbeløb Beløb pr.
100 kg N

Beløb
pr. ha

Loft (max
kontingent)

Aktivt medlem - bedriftsmedlemskab 1.348 kr.  18 kr.   23 kr.  9.900 kr.

Bortforpagter (Fuld stemmeret/valgbar)  1.348 kr.  23 kr. 

Medejer, driftsleder og ansatte
(Fuld stemmeret/valgbar)  1.725 kr. 

Ægtefælle/samlever
(Fuld stemmeret/valgbar) 825 kr.

Andre erhverv 1.725 kr.   

Interessemedlem med Landbrugsavis 1.540 kr.

Interessemedlem uden Landbrugsavis 400 kr.

Hvem er vi? Vi er specialrådgivere og interesseforening for landbruge-
re uanset ejendomsstørrelse og produktion.

Vil du vide mere? Ring på tlf. 5679 1900 for at få en snak med os om 
medlemsskab eller endnu bedre, book et uforpligtende møde og hør 
hvad vi kan gøre for dig!

Med et medlemskab i ryggen har du optimal mulighed for at få uvildig rådgivning og vejledning og for at få 
indflydelse på både rådgivning og politik.

Læs mere om medlemskab på www.ostdansk.dk og husk at give os besked om ændringer i dit kontingent 
så hurtigt som muligt.

HANDELSSTRATEGI TIL LANDMÆND
Landmænd med en handels-og råvarestrategi 
begår færre fejl, får trykket hurtigst på knappen, 
når salgs- eller købssignalet kommer, og opnår 
derfor den bedste pris. Vil man handle på 
erfaringer og markedskendskab fremfor følelser 
og rygter, bør man derfor i samarbejde med 
uvildige rådgivere udarbejde, følge og løbende 
revurdere en individuelt tilpasset handelsstrategi.
Der er også mulighed for at få en finans-
strategi, som sikrer, at ejer og finansielle sam-
arbejdspartnere har overblik over finansiering, 
risici og virksomhedens fremtidige scenarie.

På mødet kan blive klogere på finansstrategi og 
handelsstrategi sammen med AgroMarkets.

Dato: 27. januar

Sted: Center Allé 6, Rønnede

Tid: Efter individuel aftale 

På grund af begrænsede pladser, er der 
tilmeldingspligt til: 
AgroMarketskonsulent Maria Christensen
Telefon: 5679 1961
E-mail: mac@ostdansk.dk

IØVRIGT

Kom til Strategidag med AgroMarkets hos Østdansk 
Landboforening – få hjælp til handel med råvarer
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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!

 
ønsker alle kunder 

og medlemmer 
Glædelig Jul

IØVRIGT

På grund af corona bliver der 
ingen nytårskur i januar 2021

Kultur- og Seniorudvalget planlægger en 
kør selv tur i juni – juli.

Mere om den i 2021, der forhåbentligt 
efterhånden bliver mere normal.

JULEVAGTEN
Har du behov for assistance i perioden 
28/12 2020 til 30/12 2020, kan du træffe os 
pr. telefon mellem kl. 10.00 og 13.00.

PLANTEAVL:
• 28/12 – 30/12 Julie Torp-Thomsen 
 Tlf.: 2942 7379

ØKONOMI:
• 28/12 Allan Troelsen Tlf.: 61 68 25 53
• 29/12 & 30/12 Hans Boding 
 Tlf.: 51 22 64 70

2 - 2020

Forårstur til Ærø med bus
Onsdag den 26. maj 2021
Program: 
Kl. 07.30 Afg. Fladså Hallen.
Kl. 07.50 Afg. Landbocentret.
Kl. 09.50 Ank.  Svendborg Færgehavn.
Kl. 10.05 Sejlads til Ærø.
Kl. 11.20 Ank.  Ærøskøbing.
Kl. 17.35 Sejlads til Svendborg.
Kl. 18.50 Ank.  Svendborg  Færgehavn.
Kl. 20.50 Ank. Rønnede.
Kl. 21.10 Ank. Fladså.

Tur til Ærø i det Sydfynske Øhav. Efter 75 minutters sejlads 
med færgen, ankommer vi til Ærøskøbing, hvor vi modtages 
af en lokal guide, som vil give os en spændende rundtur til 
øens seværdigheder. Undervejs får vi en frokost med en øl 
eller vand på Rise Bryggeri. Herefter forsætter turen, bl.a. via 
søfartsbyen  Marstal mod Ærøskøbing. Her slutter turen med 
lidt tid på egen hånd, inden vi returnerer til Svendborg med 
færgen.

Pris 745,00 Kr. der dækker bus, færge, guide, frokost inkl. 
en øl eller vand samt kaffe/te i bussen hele dagen.

Tilmelding  senest den 11. maj til www.ostdansk.dk 
eller tlf. 5679 1900.
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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


