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EU-ansøgninger, Gødnings- og husdyr indberetning, indberetning af sprøjtejour-
naler og markplanlægning fyldte som sædvanlig meget helt frem til de to deadli-
nes 31. marts og 17.april 2019. Rådgivningen er flyttet udenfor. Vi er i fuld gang 
med markbesøg, vejkantsmøder, erfa-grupper, markvandringer, som er vigtige 
aktiviteter, for at få fulgt op på vinterens planlægning.

Markbesøg er vigtige for landmanden og for os
Det betaler sig at få fulgt op på planlægningen med ét eller flere markbesøg i 
vækstsæsonen. Sidste år er et rigtigt godt eksempel. I vækstsæsonen 2018 skulle 
næsten alle planlagte handlinger i marken justeres. Der var mange spørgsmål; 
har min mark overvintret godt nok, er plantebestanden i orden, skal jeg tilføre al 
gødning, hvad med stråforkortning og skadedyrsbekæmpelse for slet ikke at tale 
om svampebekæmpelsen, som mange steder sidst i sæsonen kunne udelades 
eller reduceres kraftigt. Nogle af de aktuelle spørgsmål kan klares i telefonen 
eller via vores nyhedsbrev ”Plantenyt”, men løsningerne på spørgsmålene bliver 
aldrig markspecifikke. Den markspecifikke optimering kan kun ske ved, at vi 
planteavlskonsulenter kommer ud i marken.

Markbesøgene giver værdi
Markbesøgene er værdifulde for både landmand og konsulent. For landmanden 
drejer det sig om at optimere input i marken. Måske skal doseringerne ændres 
eller også skal der i virkeligheden bruges et helt andet middel og løsning. Vi kon-
sulenter får via markbesøgene vigtig viden, som hele tiden bruges til at fintune 
rådgivningen. Vi plejer at sige til vores landmænd (kunder), at markbesøg er en 
win-win situation. Det er fejlagtigt at tro, at man generelt sparer penge ved ikke 
at rekvirere markbesøg. Derfor er vores råd uanset bedriftsstørrelse; tag fat i din 
konsulent og aftal ét eller flere besøg i god tid.

”Store Frødag” 19. juni 2019
En anden måde at blive dygtigtigere på er via markvandringer og forsøg. For-
søgsarbejdet er en af hjørnestene i rådgivningen. Her kan vi selv skab de varia-
tioner som ikke altid sker ude i marken, og blive klogere på hvad der er optimalt. 
Store Frødag er en kombination af markvandring i frømarker og forsøg. 
Frømarkerne er placeret strategisk korrekt, så det er muligt at se forskellige frøar-
ter indenfor kort afstand. For at få så meget som muligt at kigge på frødagen, har 
vi anlagt forsøg i de enkelte arter. Med forsøgene kan vi selv skabe den variation 
i marken, som ikke ses i praksis på den enkelte bedrift. I kraft af forsøgene kan vi 
samle en hel palette af variationer indenfor et lille område. 
Hvis du kommer til Store Frødag, kan du eksempelvis se forskellige etablerings-
metoder i engrapgræs, vækstreguleringsstrategier i strandsvingel og kombina-
tionen af gødskning og væksregulering i strandsvingel. Der er også marker og 
forsøg med spinat, forskellige etableringsmetoder af hvidkløver og engrapgræs, 
økologisk frøproduktion, rødsvingel og rajgræs og meget meget mere. Læs mere 
om Store Frødag inde i bladet.

Østdansk Landboforening skaber rammerne for Store Frødag. Den faglige in-
formation får du af de skarpeste fagkonsulenter og forskere i Danmark, som vil 
være til stede på dagen, og føre dig rundt på de forskellige sessioner.

Vi glæder os til at se dig på dagen. 

Med venlig hilsen
John Voss, planteavlschef i Østdansk Landboforening 
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Velkommen til Store Frødag 
på Thinghøj!
Jeg glæder mig utroligt meget til at byde 
jer inden for på min gård til en faglig 
frøavlerdag. 

Gården Thinghøj blev i 1947 købt af 
Stevns Landboforening med det formål 
at man ved egen forsøgsgård ville give 
rådgivning til foreningens landmænd. 
Planteavlskonsulent Åge Madsen blev 
ansat og flyttede ind på gården med hu-
struen Ellen og tre børn, der siden hen 
blev til fire børn.

Gården var samtidig en demonstrations-
gård hvor nye maskiner og dyrkningsme-
toder blev vist frem. Måske netop derfor 
havde Åge Madsen eller konsulent Mad-
sen som han hed i daglig tale valgsproget 
’Gør som jeg siger og ikke som jeg gør’.

Igennem tiden og i takt med udviklingen 
blev der omkring 1960 ansat en assistent 
Inge Jørgensen. Det var i den periode 
hvor sukkerroerne på Stevns blev sendt 
til Finland. I 1973 blev der købt mere 
jord så gården nu blev på 47 ha. Landbo-
foreningen havde samme år i 1973 købt 
Landbocentret i Karise og konsulenterne 
havde nu udgangspunkt herfra.

I 1978 gik konsulent Madsen på pension 
og en ung planteavlskonsulent Henry 
Møller Andersen blev ansat. 

Mange har igennem tiden haft deres 
elevtid på Thinghøj og endnu flere har 
været til markvandringer gennem årene. 
I juli måned var det hvert år en tradition 
at afholde et kulturelt møde i haven på 
Thinghøj. Det var på et sådant jeg blev 
præsenteret som den nye ejer af Thing-

høj i 1980, da Hanne og jeg købte går-
den. I 1980 havde landboforeningen 
besluttet at sælge Thinghøj og vi overtog 
gården den d. 1. august 1980.

Jeg fordoblede slagtesvineproduktion 
fra 750 stk. til 1500 stk. samme år og for-
satte med slagtesvin produktionen frem 
til I 2015 hvor vi havde en Antonius slag-
tesvineproduktion på 11.000 stk. Nogle 
år forinden havde vi lukket en Antonius 
sobesætning på 200 årssøer.

Fokus er i dag frøavl. Min søn Christian 
og jeg driver i dag 655 ha med en del for-
skellige afgrøder.

Den udvikling gården har været igen-
nem, fortæller meget om landbrugets 
udvikling gennem tiden. Hvor vi altid 
skal være parat til at tænke nye tanker 
og være parat til at skifte spor. 

Pengene fra salget af Thinghøj blev lagt 
ind i en fond Stevns Landboforenings 
fond og midlerne herfra skal bl. a. bruges 
til fremme af planteavlen på Stevns.

Denne fond er i dag en stor bidragyder til 
landboforeningens aktiviteter og hjæl-
per med til afholdelse af Store Frødag.

Vores koncept for Store Frødag er at 
medundersøgende og supplere det der 
undersøges i forsøgsvæsenet. Bl.a. har 
vi fokus på såsystemer og såmetoder. 
En såmaskine koster i dag rigtig mange 
penge. Derfor må der ikke fejlinvesteres. 
Vi håber at kunne bidrage med viden, da 
der er høstet og opgjort udbytter i 16 og 
17 ligesom vi også vil opgøre udbytterne 
i 2019.

På Store Frødag viser vi også afpudsnings-
forsøg og radrensningsforsøg. En økolo-
gisk demonstrationsmark med udlæg af 
strandsvingel og hvidkløver. Dertil er der 
demonstrationsparceller med bivenlige 
vildtafgrøder og efterafgrøder. Du kan 
møde 25 udstillere der alle har fokus på 
frøavl og frøudstyr. Endelig kan du lytte 
til kloge ord på Speakers Corner.

Der er meget at se. Du kan ikke nå det 
hele, så vælg det der interesserer dig. 
Når du har betalt din indgang, sørger 
vi for at du har det godt. Der er alle de 
pølser du kan spise, øl og vand, kaffe og 
kage. 

Vi glæder os til at se dig.

Velkommen til Store Frødag 
den 19/6 2019

Jørgen Petersen
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Økonomi og benchmark i frøavlen
Tekst: Økonomichef Søren Olsen Foto: Kommunikationsrådgiver Niels Okking

Frøavlen har en stor del af 
æren for at den igangværende 
landbrugskrise er gået forbi 
Sydsjælland. 

Indtjening ved frøavl og sukkerroer har 
gennem tiden kunnet opretholde et ni-
veau, der fik bedrifterne til at kunne køre 
videre uden at skulle ud i store investe-
ringer i udvidelse af husdyrproduktion 
- tværtimod kunne husdyrene udfa-
ses, hvilket har gjort forskellen mellem 
Sydsjælland og eksempelvis Jylland, hvor 
krisen har hærget gennem mange år.

Østdansk Landboforening afholder år-
lige møder med særlig fokus på frøavl. 
Vi analyserer regnskabstal og har herud-
over faglige indlæg fra DLF-konsulenter 
og andre relevante indlægsholdere.

Af regnskabstallene for perioden 2015-
18 i har analyseret er det gennemsnitli-
ge dækningsbidrag øget med omkring 
2.000 kroner per hektar ved at inddrage 
20-30 procent frøgræs i sædskiftet imod 
intet frøgræs

Grundet et bedre sædskifte ser det ud til 
at korn-/rapsudbytterne kan hæves med 
4-7 hkg pr ha og at dette bidrager med 
5-800 kr i gennemsnittet. De resterende 
ca. 1.200-1.500 kr kommer fra frøgræs-
sets andel. Frøgræsset giver alene altså 
5-7.000 kr mere i dækningsbidrag pr ha. 
end korn-/raps afgrøderne.

Enkelte frøavlere har en højere meka-
niseringsgrad, hvor den største kapital-
binding i inventar/maskiner hos enkelte 
avler er over 20.000 kroner per hektar.  
Et godt nøgletal at have styr på, og hvor 
benchmarking på max. 10.000 kroner i 
inventar/maskinsaldo per dyrket hektar 
er et godt mål.

Med fuld aflønning af kapital – herunder 
egenkapital – samt ejers løn viser regnsk-
abstallene, at der generelt er underskud 
på de analyserede bedrifter. Kun ved at 
sætte ejeraflønningen ned og accept af 
manglende egenkapitalaflønning er der 
overskud – men frøavlerne, som gen-
nemsnit, er tættest på at have en renta-
bel drift og flere har reelt lønsomhed.

eller anden aktiv vidensindsamling er et 
krav, hvis frøavleren skal have succes.

Dedikation til frøavl, 
rettidigt umhu,
deltagelse i erfa-grupper  

“

12. juni 2019

2017 resultater (Korn, raps og frøgræs)
Kunder i Østdansk Landboforening

Frø +30% Frø 5-30% Ingen frø

Bedrifter, antal 6 8 5

Udsæd -435 -481 -598
Gødning -1.219 -1.154 -1.128
Husdyrgødning -62 0 0
Planteværn -1.196 -875 -895
Diverse vedrørende mark -249 -202 -157
Stykomkostninger i alt -3.160 -2.711 -2.778
Dækningsbidrag 7.998 6.044 5.366

12. juni 2019

2017 resultater (Korn, raps og frøgræs)
Kunder i Østdansk Landboforening
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Økonomikonsulent med Master i SKAT
Tekst & fotos: Kommunikationsrådgiver Niels Okking

Christine Søgård Bøhm arbejder 
som økonomikonsulent i Øst-
dansk Landboforening og kan 
fremover også skrive Master i 
SKAT på visitkortet.

Oprindeligt er Christine udlært i det, 
man tidligere kaldte skatteforvaltningen 
i Brøndby Kommune, og hun har efter-
følgende arbejdet som skattekonsulent 
for revisions- og rådgivningsvirksomhe-
den KPMG.

Hvorfor tog du en Master?
Jamen, vores direktør Torben Flinch 
henvendte sig og foreslog uddannelsen. 
Jeg har beskæftiget mig med SKAT, si-
den jeg var 20, men med denne Master 
i bagagen opnåede jeg en faglig robust-
hed og større juridisk indsigt, som jeg er 
rigtig glad for, forklarer Christine Søgård 
Bøhm.

Økonomikonsulenten er blevet endnu 
mere kvalificeret til at rådgive selvstæn-
dige erhvervsdrivende, og det håber hun 
kommende kunder vil benytte sig af. 

Den afsluttede eksamen var en afhand-
ling med titlen Virksomhedsordningen 
efter L200 og L123. Et mindre værk på 
50 sider.

Det var hårdt. Men det gik, og det er jeg 
glad for. Egentlig ville jeg gerne have 
skrevet om Ejendomsavancebeskatning, 
men det er sværere at finde en decideret 
problemstilling, så det blev til det lidt 
mere mundrette Virksomhedsordningen 
efter L200 og L123.

Hvilken karakter fik du?
Jeg fik 10.
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WWW.SPKS.DK/LANDBRUG – TLF. 5957 6052 – ERHVERV@SPKS.DK

Som landmand har du brug for en bank, der har et indgå- 
ende kendskab til din branche. I Sparekassen Sjælland-Fyn 
får du en lokal samarbejdspartner, hvor hjertet banker for 
god service. Vores landbrugsspecialister forstår de vilkår, 
du arbejder under og følger din virksomhed tæt.  

RING I DAG 
5957 6052

PRØV EN ERHVERVSBANK MED  
JORD UNDER NEGLENE

Vi forlader derfor gerne skrivebordet i banken for at 
møde dig på din hjemmebane, hvor samtaleemnerne 
om dit landbrug og dine behov også er synlige.

Ring og få en uforpligtende snak om dine muligheder 
hos os.
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Ofte vil forpagter gerne spare omkost-
ninger ved at stille en bankgaranti, og 
derfor aftaler man måske, at der bare 
skal betales for hele året den 1/1 eller 
1/3. Så tænker bortforpagter, at man jo 
kan hæve aftalen hvis betalingen udebli-
ver, og så har man jo sikkerhed i høsten. 

Men det kan jo være der ikke er sået 
noget. Det kan være der ikke er søgt be-
talingsrettigheder. Og værst – det kan 
være, at der er givet høstpant. Hvis der 
er høstpant på, har ejer ikke nødvendig-
vis fået besked. Høstpanthaver vil i givet 
fald have retten til alt i jorden. Så mister 
bortforpagter altså hele indtægten det år.  

Et godt eksempel
Vi har haft en sag, der illustrerer det:
Et grovvareselskab havde tegnet høst-

pant på flere marker, der var forpagtet. 
Høstpantet blev givet af A som forpagter 
i 10 forpagtningsforhold. I 2 tilfælde, var 
det bare i virkeligheden en anden per-
son B, der reelt forpagtede de to arealer, 
og derfor var høstpantet ugyldigt på de 
pågældende marker.

Men i de andre 8 forhold mistede ejerne 
/bortforpagter hele deres indtjening /
forpagtningsindtægt det år. 

Det havde været undgået ved en bank-
garanti. 

Den første april i år blev Stats-
forvaltningen erstattet af Famili-
eretshuset. Der er ni afdelinger, 
som er placeret i byerne Køben-
havn, Aarhus, Aalborg, Aabenraa, 
Odense, Nykøbing Falster, Ring-
sted, Ringkøbing og Rønne. 

Samtidig med Familieretshuset er der 
også oprettet Familieretten. Hver af de 
24 byretter i Danmark har nu en familie-
ret tilknyttet, og disse skal beskæftige sig 
med at træffe afgørelse i sager om foræl-
dremyndighed, bopæl og samvær.

Fremgangsmåden er som hidtil en af to 
mulige, da man kan søge om skilsmisse 
eller separation. Separation er det mere 
enkle valg, da dette ”blot” kræver en se-
parationsperiode på minimum 6 måne-
der. Er der utroskab, vold, misbrug eller 

lignende i ægteskabet kan man dog få 
bevilget skilsmisse straks. 

Ønsker man som forældre til børn un-
der 18 år skilsmisse uden forudgående 
separationsperiode, indebærer dette nu 
følgende tre punkter: 

● En reflektions-periode på tre måne-
der med et obligatorisk digitalt forløb 
kaldet ”SES – for børnenes skyld”. SES 
står for Samarbejde Efter Skilsmisse og 
formålet er at hjælpe forældrene med 
at samarbejde og støtte børnene. 

● Begge forældre er bopælsforældre i 
reflektions-perioden på tre måneder 
efter samlivsophævelsen. Delt bopæl 
– forældre, som er enige om at dele 
bopælen, kan fremover gøre dette. 

Med det nye system har politikerne øn-
sket et øget fokus på børnenes oplevelse 
af et brud. For yderligere at understøt-
te børnene er der ligeledes oprettet en 
Børneenhed, som giver det enkelte barn 
en kontaktperson, og denne person føl-
ger barnet både i Familieretshuset og i 
familieretten. 

Familieretshuset har overtaget de fle-
ste af Statsforvaltningens opgaver, her-
iblandt også administrationen af frem-
tidsfuldmagterne. Dette får imidlertid 
ikke nogen praktisk betydning, hvis 
du har fået lavet en fremtidsfuldmagt. 
Ikraftsættelsen af disse fuldmagter sker 
stadig ved at rette henvendelse til egen 
læge. 

JURA

Hvorfor en bankgaranti er vigtig 
i forpagtningsforhold
Tekst: Advokat, Liza Rosenberg 

Familieretshuset overtager fremtidsfuldmagter
Tekst:  Jurist, Jeanette Juul Pedersen
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Arveloven og dens muligheder
Tekst: Advokat, Liza Rosenberg

Ægtefæller arver hinanden med 
½, hvis der er børn.  Ægtefæller 
der har delingsformue (altså fæl-
leseje, hvor man ikke har aftalt 
særeje), får først ½ i fælleseje og 
derefter den ½ i arvelod, som er 
½ af ½. 

Oversat betyder det, at ægtefællen får 
¾ af det samlede bo og børn deler ¼. 
Hvis der ikke er børn, arver ægtefællen 
alt. 

Arveloven giver dog flere muligheder 
for at forrykke de arveforhold
Man kan begrænse sine livsarvinger til 
tvangsarv – altså både børn og ægtefæl-
le. Tvangsarven er det du ikke kan teste-
re over til andre. Det du ikke kan fratage 
arvingen.  Den er ¼ af arvelodden. 

Så hvis det er ægtefællen der begrænser 
sine børn til tvangsarv til fordel for den 
anden ægtefælle, er det ¼ af den fjerde-
del de skal have, altså 1/8 af halvdelen 
og 1/16 af det samlede bo. 
Ægtefællen får da 15/16. Den legale arv 
er friarv og tvangsarv tilsammen. 

Tvangsarv er det som arvingen skal have, 
og som ikke kan fratages denne. Friarven 
er det, du kan testere over som ikke er 
tvangsarv.

Hvis ægtefællerne samtidig laver en sæ-
reje-ægtepagt med kombinationssæreje, 
kan længstlevende ægtefælle på skiftet 
efter førsteafdøde få op til 31/32 af det 
samlede bo – børnene deler så 1/32. 

Hvad kan man mere bestemme
Man kan også begrænse livsarvingers 
tvangsarv til maks 1 mio.kr. uanset boets 
størrelse og uafhængigt af om beløbet er 
mindre end tvangsarven ellers ville være.

Man kan også bestemme, at en livsar-
vings arv skal udbetales kontant og man 
kan bestemme, at ens livsarving for sin 
tvangsarv skal udtage bestemte aktiver 
eller aktiver efter livsarvingens eget valg 
til vurderingsbeløbet. Man vil også kun-

ne bestemme hvem der skal arve hvis 
ens livsarvinger dør før det fyldte 18. 
år og er uden ægtefælle og uden børn. 
Man vil kunne båndlægge tvangsarv til 
arvingens 25. år og friarv i ubegrænset 
tid. Man kan også bestemme, at det skal 
være modtagerens særeje. 

Samlevere arver ikke 
– ikke uden testamente
Men med et testamente kan de få 
● arveret til halvdelen af førsteafdødes 

formue, hvis der er livsarvinger og el-
lers det hele

● Hvis man tillægger den anden mest 
muligt i arv, kan der opnås 7/8.

● Samleveren kan få ret til forlods at 
udtage genstande der tjener til det 
personlige forbrug, 

● Samleveren får ret til supplerings arv, 
dvs. at udtage op til kr. 600.000,00 
inkl. pensioner mv. 

● Samleveren kan få ret til at udtage 
genstande til vurderingsprisen, 

● Samleveren kan opnå arvehenstand 
med arv til børnene.

Efter forsikringsaftaleloven udbetales 
pension / forsikring til nærmeste pårø-
rende eller den der er begunstiget. 

Nærmeste pårørende er ægtefælle eller 
samlever. 

Hvornår der det især vigtigt med et te-
stamente? 
Fraskilte kan have fordel i testamente for 
at undgå at eks´en arver.  
Som eksempel kan man forestille sig, et 
par der bliver skilt. Efter en årrække dør 
manden, og deres fælles barn arver det 
hele.  Fællesbarnet er kun 10 år og der-
for ikke myndig. Det kommer til at stå på 
en lukket forvaltningskonto. 
Så dør sønnen før sønnen når at få arvin-
ger – og det er hans mor der arver ham. 
Sådan fik ekskonen hele formuen fra 
manden. 

I situationen kunne manden reelt have 
en ny kæreste – der i situationen fik 0. 

● Dine og mine børn

● Den ene har gæld

● Samlevere

● Enlige

● Barnløse

● Særejebestemmelser

● Du er gift

Liza Rosenberg, Ejendom & Jura
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ØKOLOGI

Omlægningstjek 
til økologisk 
produktion
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Markedet for økologiske varer har gennem de seneste 
mange år været konstant stigende. I 2007 var andelen af 
økologiske varer i indkøbskurven via detailhandlen på 
under 5 %, mens den i 2017 var steget til 13,3 %, hvilket 
svarer til en værdi på 11,3 mia. kr. Hertil kommer salget via 
alternative slagskanaler, som gårdbutikker, specialbutikker 
og foodservicesektoren på 3,1 mia. kr. i 2017. 

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 – 2017 steget fra 
150.207 ha til 245.159 ha, hvilket svarer til en stigning på 
94.952 ha. 

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 sam-
me 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 om-
lægge til økologisk produktion, så kan Østdansk Landbo-
forening tilbyde et gratis og uforpligtende omlægningstjek, 
der vil give dig indsigt i følgende:

● Din bedrifts styrker og svagheder i forhold til omlæg-
ning

● Din bedrifts udviklingsmuligheder ved omlægning

● Hvad er markedssituationen og dermed afsætningsmu-
lighederne for din produktion ved omlægning

● En gennemgang af de vigtigste regler herunder mulighe-
derne for tilskud ved omlægning

● Information om hvordan du kommer videre med om-
lægningen

Det er gratis og uforpligtende at få lavet  
et omlægningstjek

 
KonTAKT 
Østdansk Landboforening
Økologichef Hans Bach-Lauritsen   
Mail: hbl@ostdansk.dk   
2343 9924

Omlægningstjek er støttet af 
Fonden for Økologisk Landbrug
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Økologisk planteavlsrådgivning

Uanset om du er nyopstartet økolog, har 
flere års erfaring eller er konventionel og 
påtænker omlægning til økologisk drift, 
er et højt fagligt niveau, kernen i at opnå 
succes.

Via 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 samarbejde med 
Økologirådgivning Danmark, hvorved vi 
har adgang viden inden for næsten alle 
produktionsgrene. 

Vi har ligeledes stor viden om forret-
ningsudvikling, så ønsker du øget fokus 
på merindtjening via nye afgrøder eller 
nye salgskanaler, vil vi kunne rådgive dig 
i processen.

Vi kan tilbyde dig hjælp inden for føl-
gende områder: 

● EU - Fællesskema 

● Traditionelle landbrugsafgrøder samt 
sukkerroer, frugt og bær

● Markplaner, gødningsplaner, optime-
ring af sædskifter og strategi for ukr-
udsbekæmpelse

● Markbesøg

● Jordbundsanalyser

● Markedsforhold for specialafgrøder 
og dermed muligheden for merind-
tjening

● Gratis omlægningstjek 

● Omlægningsplaner og autorisations-
ansøgning

 

KonTAKT 
Østdansk Landboforening
Økologichef Hans Bach-Lauritsen   
Mail: hbl@ostdansk.dk  
2343 9924

Østdansk Landboforening, 
Center Allé 6, 4683 Rønnede.

Kontakt os for en 
uforpligtende snak

Vi kommer desuden meget gerne 
udog besøger dig, så vi kan
få en snak om din bedrift 

og dine muligheder.

 Besøget er selvfølgelig 
gratis og uforpligtende.
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Sparekassen Sjælland 
rækker hånden frem
Tekst & fotos: Kommunikationsrådgiver Niels Okking

Dansk planteavlsproduktion er et 
interessant marked for Sparekas-
sen Sjælland-Fyn, der glæder sig 
til at møde de danske planteavle-
re på Store Frødag.

Selvom flere pengeinstitutter efter kri-
sen i 2008 har været enten forsigtige 
eller afvisende over for landbrugserhver-
vet, har Sparekassen Sjælland-Fyn valgt 
at gå imod strømmen.

- Vi ser ikke sort/hvidt på landbrugsbe-
drifterne. Det handler ikke om for eller 
imod finan siering af erhvervet, for der 
er mange landbrug ude i Danmark, som 
vi sagtens kan og vil indgå et samarbejde 
med. De klarer op- og nedture, er robu-
ste og har en langsigtet plan. 

- Men samtidig kommer vi ikke udenom, 
at der er landbrug, som desværre ikke 
kan reddes, det er virkeligheden. Li-
gesom de unge har svært ved at finde 
fodfæste. Og med de benhårde vilkår, 
der fortsat eksisterer i dag, er der flere 
landmænd, som desværre vil dreje nøg-
len om, forklarer direktør i Sparekassen 
Sjælland-Fyn Bruno Riis-Nielsen.

Ingen generaliseringer
Direktøren er godt klar over, at vandene 
i den finansielle sektor deler sig i disse 
år, alligevel mener Bruno Riis-Nielsen, at 
man skal passe på med at generalisere.

Jeg vil ikke være med til at sætte mær-
kater på en hel branche, når jeg kan se, 
at der er mange dygtige og veldrevne 
landbrug derude. Landbruget har i den 
grad ændret sig de sidste par årtier, og 
de landmænd, vi er i dialog med i dag, 
opfatter vi mere som forretningsfolk, der 
ser på deres arbejde med en endnu høje-
re grad af professionalisme end tidligere. 
Følelserne er der bestemt, for mange er 
det jo et livsværk, men landmanden er 
mere realistisk end tidligere.

Samtidig mener Bruno Riis-Nielsen også, 
at pengeinstitutterne bør prøve at forstå 
landbrugserhvervet bedre. Parterne skal 
nærme sig hinanden konstruktivt, og 
her må bankerne forstå, at både vind og 
vejr samt arbejdet med kreaturer sætter 
nogle andre rammer og udfordringer for 
landmanden – man har at gøre med et 
anderledes erhverv.

- Dansk landbrug kræver en anden for-
ståelse, end hvis vi taler om entreprenø-
rer, restaurationsbranchen eller hånd-
værksvirksomheder. 

Og her er vi blevet bedre til at udvise en 
større indsigt. Planteavlere er et rigtigt 
interessant marked for os, og derfor del-
tager vi på Store Frødag. For at vise flaget 
og samtidig møde landmanden i øjen-
højde, for vi vil gerne dansk landbrug, 
påpeger Bruno Riis-Nielsen. 

…vi vil gerne dansk 
landbrug.
“

Direktør i Sparekassen 
Sjælland-Fyn, Bruno 

Riis-Nielsen, vil gerne 
hjælpe landbruget

STORE FRØDAG
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STORE FRØDAG

Program for 
Store Frødag
08.00 – Åbning 

08.30 – Velkomsttale ved Jørgen Petersen

09.00 – Første ekskursion til DLF 

09.00 – Guidede sessioner åbner

10.00 – Speakers Corner åbner 

11.00 – Anden ekskursion til DLF

11.00 – Pølsevogn åbner 

12.00 – 13.00 Pause

13.00 – Guidede sessioner genoptages

13.00 – Tredje ekskursion til DLF

15.00 – Fjerde ekskursion til DLF

15.00 – Pølsevogn lukker

17.00 – Store Frødag lukker

Speakers Corner 10 indlæg

1. Kl. 10.00 – GUDPL-projekt og pesticid-problematik 
 ved Nils Elmegaard, Landbrug & Fødevarer
 
2. Kl. 10.30 – Frøproduktionens udvikling og udfordringer 
 ved Trols Prior Larsen, formand for frøsektionen 

3. Kl. 11.00 – Landbruget i den finansielle optik 
 ved Landbrugsspecialist Mads Bryde Nielsen, Sparekassen 

Sjælland-Fyn 
 
4. Kl. 11.30 – Hold rent i sædskiftet 
 ved Planteavlskonsulent Søren Holmgren 
 
5. Kl. 12.00 – Hør om den kommende høst – og hvad 
 gør du hvis foderstoffen ikke kan købe eller sælge? 
 ved chefanalytiker John Jensen, AgroMarkets 
  
12.30 – 13.00 Pause

6. Kl. 13.00 – Vækstregulering af frøgræs
 ved Jesper Kystgaard, BASF 
 
7. Kl. 13.30 – Hvad kan LandboUngdom på landet? 
 Oplæg fra LandboUngdom 
 
8. Kl. 14.00 – Danish Agro: Præcisionsjordbrug i praksis
 ved Martin B Elgaard, FieldSense

9. Kl. 14.30 – Maskiner i frøavlen
 ved Per Monk Rasmussen, MI
 
10. Kl. 15.00 – Danmarks Biavlerforening. Bibestøvning i 
 Frøproduktionen 
 ved konsulent Lise Hansted 

Retningslinjer for Speakers Corner

• Presenter er økonomikonsulent Maria Skov Wegner.

• Vi begynder klokken 10.00. Oplægsholder har 20 
minutter ”på scenen” – herefter er der cirka fem 
minutters spørgetid. 

• Der er beregnet to indlæg i timen.

• Indlæg fra 10.00 – 12.30 fra 13.00 – 15.30 

• Der er 10 indlæg.

• Der er pause fra 12.30 – 13.00.

Vi gi’r dig råd

Gratis 
Pølser
Kaffe
Vand

  Øl 
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PLANTEAVL

SESSIONS - GUIDEDE TURE I:
1. Svampebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse i spinat

2. Afpudsning i rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får.

3. Gødskning og vækstregulering i strandsvingel

4. Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn

5. 5a + 5b Etablering af engrapgræs ved forskellige maskiner og metoder

6. Rajgræs etableret i renbestand og i dæksæd med ukrudtsbekæmpelse ved radrensning, 

båndsprøjtning og bredsprøjtning

7. Ekskursion til DLFs planteforædlingscenter på Stevns

8. Vildt- og bivenlige tiltag
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3.  Gødskning og vækstregulering i strandsvingel
4.  Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn
5.  5a + 5b Etablering af engrapgræs ved forskellige maskiner og metoder
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båndsprøjtning og bredsprøjtning
7.  Ekskursion til DLFs planteforædlingscenter på Stevns
8.  Vildt- og bivenlige tiltag
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Kortet er vejledende og ikke målfast
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Indgang

P

Kaffetelt

Kaffetelt

SESSIONS - GUIDEDE TURE I:
1.  Svampebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse i spinat
2.  Afpudsning i rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får.
3.  Gødskning og vækstregulering i strandsvingel
4.  Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn
5.  5a + 5b Etablering af engrapgræs ved forskellige maskiner og metoder
6.  Rajgræs etableret i renbestand og i dæksæd med ukrudtsbekæmpelse ved radrensning, 

båndsprøjtning og bredsprøjtning
7.  Ekskursion til DLFs planteforædlingscenter på Stevns
8.  Vildt- og bivenlige tiltag



STORE FRØDAG

Hold dig opdateret med Plantenyt

Få Plantenyt tilsendt per e-mail 
og læs om specifikke emner på 
vores hjemmeside. Vi bringer 
både nyheder, der er tilpasset 
dig, der har en topprofessionelt 
landbrug, hvor effektivitet er en 
betingelse og til dig, der har et 
hobbylandbrug, hvor fleksibilitet 
er vigtigt.   

Plantenyt er en abonnementsbaseret 
nyhedsmail, som opdaterer dig via mail 
en gang om ugen hele året. Samtidig kan 
via dit abonnement holde dig opdateret 
med dugfriske plantefaglige nyheder 
via vores hjemmeside via din PC, tablet 
og smartphone døgnet rundt hvor som 
helst.    

Hvad indeholder plantenyt?
Plantenyt holder dig opdateret på det 

nyeste inden for planteavl, fx høstudbyt-
te fra dit lokalområde, regler i forhold 

til tilskuds- og støtteordninger, nye eller 
ændrede godkendelser af pesticider, 
dyrkningsrelaterede tiltag og vigtige 
datoer. Alt i alt, får du et værktøj, som 
holder dig opdateret, når det passer dig. 

Find svar med søgefunktion
På ostdansk.dk er alle emner og ord 

søgbare på hjemmesidens søgefunkti-
on, og i nyhedsarkivet kan du genfinde 
tidligere vejledninger og resultater fra 
fx forsøg. Dermed kan du bl.a. hurtigt se 
(eller gense) løsningsforslag på forskel-
lige problemstillinger i marken. Du kan 
også tjekke op på fx udbytteresultater 
fra forsøgene.

Forsøgsopgørelse
Du har også mulighed for at læse vo-

res forsøgsopgørelse, den finder du også 
på vores hjemmeside under planteavl. 
I forsøgsopgørelse finder du resultater 
fra de forsøg og demonstrationer, som 
gennemført i årets løb. 

Forsøgsarbejdet har meget stor betyd-
ning og hvert år gennemfører vi et antal 

lokale forsøg og demonstrationer. 
Det hele bliver gennemarbejdet 
og de resultaterne kan du læse 
løbende eller udskrive som en 
samlet opgørelse direkte fra 
vores hjemmeside.  

Bliv abonnent
Du får hurtig adgang ved at 

ring på tlf. 56 79 19 00 eller 
skriv en mail til planter@
ostdansk.dk.

PlanteNyt - det hurtige 
overblik
• Vi holder dig opdateret på 

alt, hvad der sker i marken og 
de sidste nye regelændringer 
mv. 

• Du har adgang til alle Plan-
tenyt nyheder og det store 
faglige nyhedsarkiv via din 
PC, tablet og smartphone.

• Læs det uanset om du står 
ude i marken, er i gang med 
at fylde sprøjten, gødnings-
sprederen eller såmaskinen, 
kan du finde vores vejlednin-
ger frem.

• En effektiv søgefunktion gør, 
at du altid kan se eller gense 
vejledninger og forsøgsresul-
tater mv

Plantenyt holder dig 
opdateret på det nyeste 
inden for planteavl

”
Af Planteavlskonsulent, Lone Urbrand 
Larsen

Herefter vil du modtage en mail fra 
os med dit brugernavn og adgangskode, 
du har også mulighed for at anvende dit 
landmand.dk login. 

Herefter får du adgang til alle nye og 
gamle Plantenyt indlæg under menu-
punktet ”Nyheder”, og vil hver onsdag 
modtage en mail med plantenyt.

STORE FRØDAG

7 spørgsmål til John Voss

 
 

  
  
 

 
1. Hvad er Store Frødag?

Det er en dag for inkarnerede frøav-
lere og nysgerrige planteavlere. Det er 
altså et must, hvis man vil udvide sin 
horisont på frøområdet. Og vi planlæg-
ger, at det fremadrettet vil gentages 
hvert fjerde år. På de guidede ture 
rundt på Thinghøj bliver der mulighed 
for at opleve en lang række af frøarter, 
hvordan de dyrkes, udfordringerne ved 
dyrkningen og samtidig få en god snak 
med eksperterne, og hvad deres erfarin-
ger har været gennem vækstsæsonen. Vi 
taler blandt andet om rajgræs, strands-
vingel, engrapsgræs spinat, og økologisk 
frøproduktion generelt.

Jeg vil gerne fremhæve, at det er 
Østdansk landboforening, der skaber 
rammerne. Vi har dygtige fagfolk til at 
være her på dagen, og som står i sessio-
nerne og fortæller om arbejdet med at 
optimere frøproduktionen i Danmark. 
Det er folk fra Flakkebjerg, altså Århus 
Universitet, SEGES, DLF samt Vikima. 
Og det er vigtigt at understrege, at i de 
forskellige frømarker har vi anlagt en 
række forsøg, og adskillige behandlin-

ger, som giver en masse variation og 
helt sikkert rigtig gode debatter. Vi har 
eksempelvis vækstreguleringsforsøg i 
strandsvingel, hvor vi kan se effekten 
af forskellige vækstreguleringsmidler. 
Blandt andet med det formål at diskute-
re, hvad vi i praksis kan gøre, når de nye 
regler indtræder fra i år.

2. Hvad kan man ellers opleve på 
Store Frødag?

Blandt andet fremvisningen af etable-
ring af engrapsgræs med otte forskellige 
såmetoder bl.a. placering af aktivt kul 
over det såede engrapgræsfrø. Her ser 
jeg frem til at høre folks meninger, og 
hvordan de forskellige såsæt er i stand 
til at etablere engrapsgræs. 

3. Hvad glæder du dig selv til på 
dagen? 

Rajgræssen - som er super interessant. 
Her har vi anlagt to forsøg. Udgangs-
punktet for forsøgene er, at vi får færre 
og færre ukrudtsmidler i frøgræsproduk-
tionen. Derfor har vi brug for alternative 
metoder til ukrudtsbekæmpelse, og 
forsøgene belyser disse alternativer. 
Hvordan vi kan bekæmpe ukrudtet ved 
at radrense og båndsprøjte i forhold til 
almindelig bredsprøjtning.

4. Hvad har overrasket dig i ar-
bejdet med sessionerne?

Strandsvingelen har overrasket mig 
fagligt, fordi der er store visuelle udslag 
på gødskning og vækstregulering. Og 
netop i dette forsøg prøver vi at belyse, 
hvor meget kvælstof vi kan tildele i 
forhold til den nødvendige vækstregu-
leringsindsats. Kan vi effektivt blande 
svampemidler med vækstregulerings-
midler, og hvilken effekt har det på 

Af Kommunikationsrådgiver, Niels Okking

strandsvingelen? Forsøget rejser mange 
spændende spørgsmål.

5. Danske svine- og fjerkræpro-
duktioner kan reducere deres 
klimaaftryk betydeligt med 
proteinfoder udvundet af dansk 
kløvergræs. Er det vejen frem?

Den udvikling er også fremtiden. Hvis 
det kan lykkes rigtig. For så kan vi dyrke 
højtydende græsser med højt protein 
indhold. Udfordringen er, at man skal 
bruge energi på at tørre grøntmassen 
ned, og bioraffinering, hvor man hiver 
proteinet ud af græsset, kræver også 
energi.  Kan man løse disse teknologiske 
udfordringer på Co2-neutral måde, er vi 
nået langt. Århus Universitet er allerede 
i fuld gang med at udvikle og løse de her 
udfordringer på en bæredygtig måde. 
Det bliver spændende at følge.

6. Tilbage til Store Frødag. Hvor-
for skal man betale entré i år?

Viden koster penge – kort sagt. Jeg har 
været på frødage på Flakkebjerg, her ko-
ster entreen 350 kroner, og det betaler 
jeg da med glæde for at få den viden. 
De, som er reelt interesseret, vil helt 
sikkert mene at de penge er givet godt 
ud. Stadepladser og indlæg til Speakers 
Corner blev hurtigt udsolgt, hvilket 
yderligere understreger interessen for 
arrangementet. Og så er alt jo gratis når 
man kommer ind. Både sodavand, øl, 
kaffe, vand og selvfølgelig pølserne.

7. Hvor mange pølser kan du 
spise på en hel dag? 

Jeg tror, jeg siger tre med brød selv-
følgelig, pølsebrødet er vigtigt. Jeg skal 
have i hvert fald et til hver pølse, for jeg 
er vild med dem.

Planteavlschef John Voss fra Østdansk Landboforening besvarer et par 
hurtige spørgsmål omkring Store Frødag.  

Planteavlschef, John Voss, Østdansk 
Landboforening, glæder sig til at tage 

imod de mnage nysgerrige frøavlere på 
Store Frødag.
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STORE FRØDAG

Hold dig opdateret med Plantenyt

Få Plantenyt tilsendt per e-mail 
og læs om specifikke emner på 
vores hjemmeside. Vi bringer 
både nyheder, der er tilpasset 
dig, der har en topprofessionelt 
landbrug, hvor effektivitet er en 
betingelse og til dig, der har et 
hobbylandbrug, hvor fleksibilitet 
er vigtigt.   

Plantenyt er en abonnementsbaseret 
nyhedsmail, som opdaterer dig via mail 
en gang om ugen hele året. Samtidig kan 
via dit abonnement holde dig opdateret 
med dugfriske plantefaglige nyheder 
via vores hjemmeside via din PC, tablet 
og smartphone døgnet rundt hvor som 
helst.    

Hvad indeholder plantenyt?
Plantenyt holder dig opdateret på det 

nyeste inden for planteavl, fx høstudbyt-
te fra dit lokalområde, regler i forhold 

til tilskuds- og støtteordninger, nye eller 
ændrede godkendelser af pesticider, 
dyrkningsrelaterede tiltag og vigtige 
datoer. Alt i alt, får du et værktøj, som 
holder dig opdateret, når det passer dig. 

Find svar med søgefunktion
På ostdansk.dk er alle emner og ord 

søgbare på hjemmesidens søgefunkti-
on, og i nyhedsarkivet kan du genfinde 
tidligere vejledninger og resultater fra 
fx forsøg. Dermed kan du bl.a. hurtigt se 
(eller gense) løsningsforslag på forskel-
lige problemstillinger i marken. Du kan 
også tjekke op på fx udbytteresultater 
fra forsøgene.

Forsøgsopgørelse
Du har også mulighed for at læse vo-

res forsøgsopgørelse, den finder du også 
på vores hjemmeside under planteavl. 
I forsøgsopgørelse finder du resultater 
fra de forsøg og demonstrationer, som 
gennemført i årets løb. 

Forsøgsarbejdet har meget stor betyd-
ning og hvert år gennemfører vi et antal 

lokale forsøg og demonstrationer. 
Det hele bliver gennemarbejdet 
og de resultaterne kan du læse 
løbende eller udskrive som en 
samlet opgørelse direkte fra 
vores hjemmeside.  

Bliv abonnent
Du får hurtig adgang ved at 

ring på tlf. 56 79 19 00 eller 
skriv en mail til planter@
ostdansk.dk.

PlanteNyt - det hurtige 
overblik
• Vi holder dig opdateret på 

alt, hvad der sker i marken og 
de sidste nye regelændringer 
mv. 

• Du har adgang til alle Plan-
tenyt nyheder og det store 
faglige nyhedsarkiv via din 
PC, tablet og smartphone.

• Læs det uanset om du står 
ude i marken, er i gang med 
at fylde sprøjten, gødnings-
sprederen eller såmaskinen, 
kan du finde vores vejlednin-
ger frem.

• En effektiv søgefunktion gør, 
at du altid kan se eller gense 
vejledninger og forsøgsresul-
tater mv

Plantenyt holder dig 
opdateret på det nyeste 
inden for planteavl

”
Af Planteavlskonsulent, Lone Urbrand 
Larsen

Herefter vil du modtage en mail fra 
os med dit brugernavn og adgangskode, 
du har også mulighed for at anvende dit 
landmand.dk login. 

Herefter får du adgang til alle nye og 
gamle Plantenyt indlæg under menu-
punktet ”Nyheder”, og vil hver onsdag 
modtage en mail med plantenyt.
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STORE FRØDAG

Med SJEB er du klædt rigtigt på
Tekst: Kommunikationsrådgiver Niels Okking  Foto: Sjællands Erhvervsbeklædning

Sjællands Erhvervsbeklædning 
A/S, i daglig tale SJEB, har eksiste-
ret siden 2008. Og i mere end ti 
år har kunden været centrum for 
den positive udvikling. 

Hovedsædet ligger i Rønnede med bu-
tikker i Køge og Vordingborg, men uan-
set hvilken af de tre butikker, du vælger 
at besøge, er mantraet det samme. Kun-
den er i centrum

- På den måde minder vi om Østdansk 
Landboforening, for kundeservice er 
selvfølgelig centralt for os. Det er alfa og 
omega. Vi ser på de udfordringer, kun-
den har, og gør alt for at løse dem, og 
det er vi blevet rigtig gode til, fortæller 
Martin Mayland Olsen, der ejer virksom-
heden sammen med sin fætter Allan 
Mayland Olsen.

Den 7. og 8. juni inviterer virksomheden 
kunder og samarbejdspartnere inden-

for. Det handler både om at vise nye 
produkter frem, men også om at være 
synlige og pleje gode kontakter.

- Derfor glæder vi os også til Store Frø-
dag. Vi vil gerne være endnu mere syn-
lige og være der, hvor kunderne er. Sam-
tidig vil vi rigtig gerne bakke op om gode 
initiativer. For det handler om at komme 
væk fra skærmen og ud i felten, og her er 
Store Frødag lige ned ad vores boldgade.

Aldrig på kompromis
I dag beskæftiger SJEB 35 ansatte, og 
man fornemmer travlheden, men også 
venlighed, når man træder ind ad døren 

til butikken i Rønnede. Virksomheden 
tilbyder både arbejdstøj, profilbeklæd-
ning, sikkerhedsfodtøj, merchandise og 
firmagaver til alle slags virksomheder.

SJEB har endda et mobilt showroom, 
hvis et større udvalg skal fremvises hos 
kunden. Men udover at være forberedt 
på de fleste opgaver går ejerne ikke nød-
vendigvis rundt med store drømme.

- Sidste år fik vi en ny sportsafdeling her 
i Rønnede, hvilket går godt i tråd med 
vores andre produkter, og den synergi-
effekt kan vi leve højt på længe. Men vi 
gør ikke noget overilet og har ikke nogen 
store forkromede planer i skuffen. 

På sigt vil vi gerne have mere plads til va-
rer og udstilling, men vores mål er først 
og fremmest den daglige service for kun-
derne, den skal vi aldrig gå på kompro-
mis med, slutter Martin Mayland Olsen.

Store Frødag er lige ned 
ad vores boldgade
“
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STORE FRØDAG

Frøavleren skal uddannes hele tiden
Tekst & fotos: Kommunikationsrådgiver Niels Okking

DLF har høstet frø og viden gennem årtier og glæder 
sig til at dele ud af sin erfaring på Store Frødag.  

Den danske frøavler står foran en større omstilling. Specialise-
ring og innovation bliver vigtigere end nogensinde, forklarer 
avlschef i DLF-region ØST Birthe Kjærsgaard

- Græsukrudt bliver en central udfordring i de kommende år. 
Derfor handler Store Frødag også om at uddanne frøavleren. 
Dyrkningsstrategien skal ændres, for vi kommer ikke til at kunne 
sprøjte os ud af problemer i fremtiden.

De grønne parceller står og sukker i vinden, mens vi inspicerer 
den ene række efter den anden af græsarter. Birthe Kjærsgaard 
fortæller entusiastisk om de forskellige sorter og arter, hvor 
udviklingen nemt tager 15 år. I dag har DLF 400 patenterede 
sorter, og på verdensplan er 1.800 mennesker beskæftiget i virk-
somheden.  

- Jeg tror, at det på nogle områder bliver sværere at være frøav-
ler. Men det er et problemfelt, som vi skal italesætte på dagen 
og løse sammen. Frøavl har gennem de sidste tyve år været en 
god forretning og kan blive ved med at være det, hvis vi stadig-
væk bliver bedre og bedre.

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

www.froslevmaskin.dk

www.mertz.dk

SKÅNSOM TÆRSKNING
= 1. kl. renvare
= Høj afregning!

FRØSLEV
MASKINFORRETNING

Kom og se maskinen til 

STORE FRØDAG
- og få en god snak
med MI’s eksperter,
om bl.a. vores store

sortiment af frøsåmaskiner
og maskiner til afpudsning.

KUHN ESPRO 
UNIVERSALSÅMASKINE
Stor kapacitet, lille trækkraftbehov

www.mi.dk

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

Avlschef Birthe Kjærsgaard ser frem til på Store Frødag at give 
frøavleren endnu bedre faglige værktøjer, så han er klar til de 
kommende udfordringer. Birthe Kjærsgaard vil sammen med sit 
team tage imod alle de besøgende, der vælger en ekskursion til 
DLF. Bussen kører klokken 09.00, klokken 11.00, klokken 13.00 og 
klokken 15.00.
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STORE FRØDAG

Danish Agro er en af hoved-
sponsorerne på Store Frødag. 
Sammen med Claas og FieldSen-
se vil de tale om præcisionsland-
brug, vejrstationer og vinter-
sædssorter til den kommende 
sæson.

- Vi var med som sponsor tilbage i 2014, 
hvor Store Frødag var en succes. Den suc-
ces ser ud til at fortsætte, og det skal vi 
selvfølgelig bakke op om. Vi har et godt 
samarbejde med Østdansk Landbofore-
ning om forsøgsmarker, fælles kunder og 
interesser, så det giver på alle måde rigtig 
god mening at være tilstede. Vi glæder 
os i hvert fald til at møde gamle og nye 
kolleger, samarbejdspartnere og kunder.

Jeg siger bare, man skal være glad for vej-
ret, så længe man kan trække det; såle-
des sagde en kæk Storm P, og måske kan 
den danske frøavler blive lidt gladere 
for vejret efter et besøg på Danish Agros 
stand på Store Frødag,

- Vi har indgået et strategisk samarbejde 
med FieldSense, der producerer vejrsta-
tioner. Vi er klar over at gode vejrdata er 
en central forudsætning for, at planteav-
lerne kan optimere markernes udbytte, 

fortæller markedsdirektør i Danish Agro 
Palle Greiersen. Fieldsense har netop 
lanceret en ny netværkspakke, som vi 
glæder os til at fortælle mere om.

om vind og vejr
Vejrstationen måler på otte parametre, 
som brugeren nemt kan aflæse på mo-
biltelefon, PC eller tablet.

- Dansk landbrug er i en rivende udvik-
ling, og vi vil fremover opleve større og 
mere specialiserede og mere digitalise-
rede bedrifter. Den omstilling ser vi posi-
tivt på, og vi forsøger at sætte vores præg 
med blandt andet samarbejdet med Fi-
eldSense.

Og landbrug på flere tusinde hektar 
spredt over store områder vil have brug 
for at kunne navigere endnu mere effek-
tivt i et stadigt mere ustadigt dansk vejr.

- På vores stadeplads står vi også sam-
men med Claas, og alle tre vil vi fortælle 
om mulighederne indenfor grovfoder, 
præcisionslandbrug, og hvordan klima-
et og vejret kræver en ny planlægning. 
For udover at være forberedt på vejret 
er der også penge at spare ved en gra-
dueret tildeling af gødning, som igen 

har en økonomisk gevinst og gavner 
miljøet. Derudover er vi klar til en snak 
om vintersædssorter til den kommende 
sæson, slutter Palle Greiersen.

Historien om Danish Agro går 
helt tilbage til 1901, hvor Stevns 
Andel blev grundlagt. I 1987 var 
selskabet udviklet til Østsjællands 
Andel, som var en lille og solid, 
men på ingen måder prangende 
andelsvirksomhed med 100 med-
arbejdere forankret i det østlige 
Sjælland.

Godt 30 år efter er selskabet trans-
formeret til den store internatio-
nale grovvarekoncern, som Danish 
Agro er i dag, med 5.000 medar-
bejdere og en årlig omsætning på 
over 34 mia. kr.

På Speakers Corner på Store Frø-
dag kan du høre om præcisions-
jordbrug i praksis, ved Martin B. 
Elgaard fra FieldSense.

Mød Danish Agro, Claas og FieldSense
Tekst & fotos: Kommunikationsrådgiver Niels Okking    

Hovedsponsor Danish Agro har på Store Frødag stand sammen med virksomheden FieldSense og Claas. 



VIGI’RDIGRÅD      19      1 - 2019

STORE FRØDAG

AgroMarkets har de seneste år 
øget sit fokus på planteavlere. 
Og det kan godt betale sig for 
medlemmerne.

Vi har øget vores samarbejde endnu 
mere det sidste stykke tid, fordi Øst-
dansk Landboforening er en dygtig 
samarbejdspartner, der er motiveret til 
at skabe resultater. Medlemmerne er 
interessante, fordi de gerne vil handle og 
aktivt søge rådgivning og vejledning, og 
derfor er frøavlere blandt vores vigtigste 
kunder. Af den grund er Store Frødag 
vigtig for os, forklarer direktør i Agro-
Markets Lene Krüger.

Frøavlerne kan roligt kontakte det jy-
ske handelsinstitut, hvis de har brug for 
hjælp. Tal fra SEGES, der indbefatter 

flere tusinde Ø90-regnskaber, afslører, 
at den enkelte landmand gennemsnit-
ligt handler bedre, når han får hjælp fra 
AgroMarkets, fortæller Lene Krüger, der 
er glad for de valide statistikker.

Vores rådgivning og resultater er ved at 
slå sig fast hos mange landmænd, så vi 
ser frem til at fortælle om vores arbejde 
på Store Frødag, hvor vi bl.a. står på Øst-
dansk Landboforenings stand.

Yngre landmænd er de nye kunder
Nogle råvarer handler vi blandt de bed-
ste 10 %, og vi kan mærke, at interessen 
for at få hjælp til at handle stiger meget 
i disse år. Selvom bedrifter desværre dre-
jer nøglen om. Det er bl.a. den direkte 
rådgivning, vi i øjeblikket har stor succes 
med, og meget hos yngre landmænd.

Kornhøst 2018 er solgt, forklarer direk-
tøren, og det er 80 procent af kornhøst 
2019 også. Lige nu er virksomhedens 
største udfordring at få hjulpet de 
kunder, som ikke har fået afsat deres 
produkter.

Et stærkt samarbejde
Tekst: Kommunikationsrådgiver Niels Okking  Foto: AgroMarkets    

Hvad er AgroMarkets?
AgroMarkets er den danske 
landmands vigtigste analyse- og 
handelsinstitut. AgroMarkets 
rådgiver landmanden professio-
nelt og uvildigt ift. råvarer- og 
finansmarkederne.

Bag AgroMarkets står en række 
erfarne og uvildige analytikere, 
der dagligt overvåger finans- og 
råvaremarkeder verden over og 
baserer deres anbefalinger på 
globalt anerkendte tekniske og 
fundamentale analyser. 

Du kan høre mere om virksom-
heden på Speakers Corner, hvor 
chefanalytiker og handelsråd-
giver John Jensen blandt andet 
vil fortælle om den kommende 
høst.
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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
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Børnedyrskue
Traktortræk · Kræmmere · Tivoli www.bornogdyr.dk

Den 29.-30. juni 2019

Danmarks STØRSTE
børnedyrskue ved Haslev

Jubilæet markeres ved enRECEPTIONFredag den 28. juni 2019 fra kl. 13.00 til 16.00Det vil glæde ”Børn & Dyr på Bregentved” at se tidligere 
konsulenter, sekretærer, formænd og medlemmer af udvalg, 

samarbejdspartnere, firmaudstillere, leverandører og sponsorer 
mv. til en hyggelig eftermiddag i Piberhusfolden.I forbindelse med jubilæet er der blevet lavet et jubilæumsskrift 

som offentliggøres ved receptionen. Jubilæumsskriftet er blevet 
til med økonomisk støtte fra Stevns Brands Fond. De fysiske rammer for jubilæumsaktiviteterne er blevet støttet økonomisk af Kongsted Sparekasses Fond.Dyrskuet er vært ved lidt at spise og drikke i jubilæumsteltet til højre for hovedindgangen.

Vi glæder os til at se jer.Bestyrelsen for Børn & Dyr på Bregentved

Børn & Dyr50 år på Bregentved                         1969 – 2019
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Kontingentsatser
pr. 1. januar 2019

Medlemskab i Østdansk Landboforening                    Priser 2019  ·  Priserne er ekskl. moms

Landbrugsmæssig 
omsætning

<500.000 500.001 -
2.500.000

2.500.001-
5.000.000

>5.000.000

Aktivt medlem - bedriftsmedlemskab
Heraf betales til L&F

1.700 kr.
(1.175 kr)

 3.400 kr.
(2.345 kr)

  5.200 kr.  

 (3.515 kr)

6.000 kr.
(4.685 kr)

Aktive person nr. 2 - Fuld stemmeret/valgbar
(medejer, driftsleder og ansatte)

 1.700 kr.

Ægtefælle/samlever
Aktiv (Fuld stemmeret/valgbar)
Heraf betales til L&F

800 kr. 

(585 kr.)

Ægtefælle/samlever
aktiv (kun stemmeret/valgbar lokalt)

400 kr.

Interessemedlem med Landbrugsavis
Heraf betales til L&F

1.100 kr.   
(960 kr.)

Interessemedlem uden Landbrugsavis 200 kr.

Gruppelivsforsikring
Gruppe 1 (fælles)
Gruppe 2 (individuel)
(Ingen moms)

2.736 kr.
1.368 kr.

Læs mere om medlemskab og tilbud på www.ostdansk.dk og lf.dk

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

ARRANGEMENTER

B u S T u R  T I L 
K o R S B æ K 

P å  B A K K E n
Torsdag den 5. september 2019 

Vi besøger Korsbæk på Bakken, hvor vi forventer at an-
komme kl. 11. her får vi en guidet rundvisning  i Korsbæk, 
inden vi indtager frokosten på Postgården.Efter froko-
sten er det muligt at gå en tur på egen hånd eller drikke 
en kop kaffe med mere, inden turen går hjemad igen.

Pris: 550kr. for bus, rundvisning i Korsbæk 
og frokost med en øl eller vand.
Tilmelding senest den 1. juli
Afgang Fladså kl. 09:00. 
og Rønnede kl. 09:15.
Ankomst Rønnede kl. 17:15 
og Fladså kl. 17:30.

T E A T E R T u R
onsdag den 13. november 2019

Teatertur med bus til Det Nye Teater, hvor vi skal se ”Spil-
lemand på en tagryg”. En af musical-historiens hoved-
værker kan nu opleves i en helt ny, og hidtil største dan-
ske opsætning. Tommy Kenter spiller den ikoniske rolle 
som den fattige og hårdt plagede, men lune og under-
fundige jødiske mælkemand Tevye.

Afgang fra Fladså kl. 17:15 og Rønnede kl. 17:30.
Pris: 585 kr. pr. deltager.
Tilmelding til landbocentret senest den 30. september.
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Tjek os ud på www.facebook.com/landboungdom
– eller brug tagget #landboungdom på Instagram

LANDBOUNGDOM.DK

Bliv medlem
– og få 3500 nye venner

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

● ● ●  
● ● ● 

● ●  

Invitation til
afskeds-
reception

Økonomikonsulent 
Claus Hjarnø har efter mere 
end 40 års ansættelse valgt 

at gå på pension.

I den forbindelse inviterer 
vi til mad og drikke

fredag d. 28. juni 
kl. 12.30-14

Receptionen afholdes hos 
Østdansk Landboforening, 

Center Allé 6, 
4683 Rønnede.

IØVRIGT



KOM OG BESØG VORES STAND PÅ 
STORE FRØDAG D. 19. JUNI 2019

VI SES PÅ 
STORE FRØDAG

Vi står klar til en snak om præcisionslandbrug, vejrstationer og vintersæds-
sorter til den kommende sæson.

Danish Agro har i år en fælles stand med CLAAS og vores strategiske samarbejds
partner FieldSense. 

Kom forbi standen og hør mere om:
 > Den nye netværkspakke fra FieldSense: Få adgang til hele vejrstationsnetværket 
i Danmark og modtag vejrdata fra næsten 1000 vejrstationer

 > Danish Agros stærke sortiment af vintersædssorter. Vi tilbyder et bredt sortiment 
med mulighed for optimering af den enkelte bedrift

 > Nyheder fra CLAAS landbrugsmaskiner, herunder ny teknologi til præcisions
landbrug og lejemuligheden FIRST CLAAS RENTAL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG DEN 19. JUNI PÅ STORE FRØDAG

KOM OG BESØG VORES STAND PÅ 
STORE FRØDAG D. 19. JUNI 2019

VI SES PÅ 
STORE FRØDAG

Vi står klar til en snak om præcisionslandbrug, vejrstationer og vintersæds-
sorter til den kommende sæson.

Danish Agro har i år en fælles stand med CLAAS og vores strategiske samarbejds
partner FieldSense. 

Kom forbi standen og hør mere om:
 > Den nye netværkspakke fra FieldSense: Få adgang til hele vejrstationsnetværket 
i Danmark og modtag vejrdata fra næsten 1000 vejrstationer

 > Danish Agros stærke sortiment af vintersædssorter. Vi tilbyder et bredt sortiment 
med mulighed for optimering af den enkelte bedrift

 > Nyheder fra CLAAS landbrugsmaskiner, herunder ny teknologi til præcisions
landbrug og lejemuligheden FIRST CLAAS RENTAL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG DEN 19. JUNI PÅ STORE FRØDAG

KOM OG BESØG VORES STAND PÅ 
STORE FRØDAG D. 19. JUNI 2019

VI SES PÅ 
STORE FRØDAG

Vi står klar til en snak om præcisionslandbrug, vejrstationer og vintersæds-
sorter til den kommende sæson.

Danish Agro har i år en fælles stand med CLAAS og vores strategiske samarbejds
partner FieldSense. 

Kom forbi standen og hør mere om:
 > Den nye netværkspakke fra FieldSense: Få adgang til hele vejrstationsnetværket 
i Danmark og modtag vejrdata fra næsten 1000 vejrstationer

 > Danish Agros stærke sortiment af vintersædssorter. Vi tilbyder et bredt sortiment 
med mulighed for optimering af den enkelte bedrift

 > Nyheder fra CLAAS landbrugsmaskiner, herunder ny teknologi til præcisions
landbrug og lejemuligheden FIRST CLAAS RENTAL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG DEN 19. JUNI PÅ STORE FRØDAG


