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bestyrelsen

Mathias Østerby
bestyrelsesmedlem

Godt nytår. 

Efter et ekstremt vådt efterår og vinter er det 
noget overraskende, at afgrøderne trods alt er 
så grønne, som de er. Man må håbe og næ-
sten formode at nedbørsmængden til foråret vil 
være lig nul efter alt det vand.

2020 ser ud til at være et godt år økonomisk. 
Det er virkelig mit ønske og håb for erhvervet, 
at vi vil få et økonomisk opsving i et stykke tid. 
Mælkeprisen er stabil på et niveau, hvor der 
kan tjenes penge. Svinenoteringen ser ud til 
forsat at holde på et højt niveau. Vi må håbe, 
at vi med vildthegn og nedskydning af vildsvin i 
Sønderjylland kan holde svinepest ude af Dan-
mark. Prisen på korn har været forholdsvis lav 
i 2019, og selv om der generelt har været en 
stor høst, er økonomien i planteavlen presset. 
Dog ser det ud til nu, at prisen stiger lidt.
  
Regeringens fremrykkelse af flere efterafgrø-
der fra 2021 til 2020 har fyldt meget i løbet af 
vinteren. Det vil få en stor betydning for mange 
landmænd og ødelægge de markplaner, som 

allerede er planlagt. Det er frustrerende, at re-
geringen pålægger os flere restriktioner på vo-
re marker, når der findes andre metoder og 
bedre løsninger til at reducere udledningen af 
kvælstof. Derfor synes jeg også, at det er godt, 
at Landbrug & Fødevarer er kommet med de-
res ”Fire-punkts plan”, som har til formål at æn-
dre reduktionsmålene. Der er ingen tvivl om, at 
vi politisk vil få meget store krav på reduktion 
af kvælstof. Men det er ikke holdbart, at vi i dag 
har en modelberegning, som har mange fejl og 
mangler, som gør, at reduktionsmålene ikke 
er fagligt troværdige. Det er ikke et spørgsmål 
om, at landbruget ikke skal tage ansvar for det 
kvælstof, der udledes fra landbruget, for det 
skal vi. Med det er et udtryk for, at fagligheden 
skal være i orden.

Et andet emne som stadig fylder meget er kli-
madebatten, og der har landbruget en stor be-
tydning. Derfor er det positivt, at der i finanslo-
ven blev afsat 200 mio. kr. om året de næste 
10 år til udtagning af lavbundsjorde. Det er en 
god begyndelse på en indsats, som erhvervet 
selv har foreslået, og som kan give en positiv 
klimaeffekt.

I den kommende tid er der mange spændende 
arrangementer på Landboforeningen. Jeg vil i 
den forbindelse opfordre til at deltage både til 
beretningsmøderne og generalforsamlingen.     

Nyt fra bestyrelsen
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sekretarIat

Henrik Damgren
direktør

Fra 1. februar styrker vi afdelingen for ”Ejen-
dom og Jura” med endnu en medarbejder, idet 
vi har ansat Bodil Kjærgaard Hansen som ju-
ridisk assistent. Bodil vil sammen med Bente 
Holmgaard løse de assistentopgaver, som er 
afledt af opgaverne i ”Ejendom og Jura” og Ad-
vokatfirmaet THOR.

Bodil kommer fra en ansættelse hos politiet i 
Holstebro, og har tidligere arbejdet hos såvel 
pengeinstitut som advokatvirksomhed med op-
gaver svarende til de opgaver, hun vil komme 
til at løse hos os.

Fra 1. januar er vindmøllerådgivningen rent 
organisatorisk flyttet fra ”Driftsøkonomi- og 
Regnskab” til ”Ejendom og Jura”, fordi udvik-
ling af nye vindmølleprojekter rummer mange 
juridiske aspekter, samt at omsætning af vind-
møller til fortsat drift altid omfatter juridiske pro-
blemstillinger. 

Derfor er vor vindmøllerådgiver Uffe Christen-
sen fra 1. januar 2020 en del af afdelingen for 
”Ejendom og Jura”.

Personalenyt



sekretarIat - kontIngent og prIser 2020
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Nu gælder strammere regler 
for hvidvask og forsøg på 
skatteunddragelse

Henrik Damgren
direktør
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regnskabsafdelIngen

Hidtil har forældres udlejning af ”forældrekøbs-
lejligheder” været anset for at være erhvervs-
mæssig virksomhed på lige vilkår med andre 
virksomheder. Forældre har derved kunnet 
købe og udleje en lejlighed til deres børn og 
samtidig opnå nogle skattemæssige forde-
le ved at anvende virksomheds- eller kapital-
afkastordningen. Forældrene kunne på den 
måde fradrage eventuelle renteudgifter på ”for-
ældrekøbslejligheder” enten i egen eller ægte-
fællens indkomst og således opnå en fradrags-
værdi på op til 56 % for topskatteydere mod 
normalt 26 – 33 %, hvis ikke virksomhedsord-
ningen har været anvendt.

Af regeringens aftale om finansloven for 2020 
fremgår det, at udlejning til nærtstående fra og 
med 2021 ikke længere kan indgå i virksom-
heds- eller kapitalafkastordningen, og derved 

falder fradragsværdien for renteudgifter på 
”forældrekøbslejligheder” til samme fradrags-
værdi som private renteudgifter dvs. 26 - 33 %.

Da loven ikke er endelig vedtaget, kendes den 
endelige formulering ikke, men det formodes, 
at de nye regler også vil gælde ”forældre-
købslejligheder”, der allerede indgår i enten 
virksomheds- og kapitalafkastordningen. Hvis 
”forældrekøbslejligheden” er den eneste form 
for virksomhed i virksomhedsordningen, og er 
der opsparet overskud fra tidligere år, vil det 
højest sandsynligt medføre, at opsparet over-
skud kommer til beskatning i 2021.

Efter de nye regler fra og med 2021 vil forældre 
fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den 
til deres børn men altså uden de ekstra skatte-
mæssige fordele.

Karina V. Lyberth
økonomirådgiver

Afskaffelse af forældrekøb
i virksomhedsordningen m.v.



7Lisbeth Lystbæk
sekretær

facebook

E

Lemvigegnens Landboforening har oprettet en 
ny facebookside.

Den ny side bliver fremover vores facebookka-
nal, så du kun får vores nyheder ét sted. 

Siderne:
• Lemvig - Kvæg, 
• Lemvig - Planter & Miljø 
• Lemvig - Regnskab 
bliver ikke længere opdateret med nye opslag, 
og vil blive lukket inden for nærmeste fremtid.

Vi opfordrer dig derfor til at like den nye side 
og dele den med andre, som den kan være re-
levant for. Du kan f.eks. invitere nogle af dine 
venner. 

Du finder siden ved at skrive Lemvigegnens 
Landboforening i søgefeltet øverst på din fa-
cebookside.

PS. Siderne Lemviggaarden og Vindmøller 
fortsætter uændret som selvstændige sider.



8 Peder Østergaard
driftsøkonomirådgiver og AgroMarketsansvarlig

agromarkets

Et godt år for AgroMarkets
De seneste par år har vi fået mere og mere fo-
kus på det, vi er gode til. At handle ... Vi har 
bevæget os væk fra computerskærmen og ud 
til jer, og har dermed kunnet opbygge et endnu 
bedre kendskab til råvare- og finansmarkeder-
ne og til de forhold, der betyder noget for dan-
ske landmænd.

Nedenstående er et par af de resultater, vi har 
opnået i 2019. Tag fat i os, hvis du har brug for 
hjælp. 

kornsalg
Vi har solgt hele høst 2019 til 125 - 126 DKK 
pr 100 kg i gennemsnit. Vi har ialt solgt 80 % 
maltbyg høst 2019 til 144 -147 DKK pr 100 kg.

rapssalg
Vi har solgt 100 % høst 2019 til 271 DKK pr 100 
kg, og er endnu ikke begyndt at sælge af høst 
2020.

køb af gødning
Vi er 100 % dækkede i ft. 2020 forbruget på alle 
typer gødning - fast og flydende. Det er sket 
via to signaler med en gennemsnitspris på NS 
27-4 på 177 DKK pr 100 kg.

køb af soja, tilskudsfoder osv.
Som købere af soja, tilskudsfoder, højprotein-
blandinger til malkekøer, rapsskrå og -kager 
samt andre proteinråvarer er vi dækket til og 

med oktober 2020. Gennemsnit for sojaskrå for 
hele perioden 248 - 251 DKK pr 100 kg.

køb af olie
Vi har købt fyrings- og dieselolie til forår 2020 til 
3.450 DKK pr 1000 l (nettopris inkl præmie på 
fastlåsning af pris, fratrukket rabatsatser).

abonnement
Hvis du ønsker at være med på vognen og få 
handlet på de rigtige tidspunkter, så tegn abon-
nement på AgroMarkets og få SMS’er, når der 
er købs- og salgssignaler, samt løbende infor-
mationer, så du altid er opdateret. 
Kontakt undertegnede på tlf. 9663 0580.

handelserfa – nyt tIdspUnkt
Mandag den 3. februar 2020, kl. 09.30 holder 
vi på Lemvigegnens Landboforening en han-
dels-ERFA-møde, hvor chefanalytiker John Jen-
sen fra AgroMarkets kommer og giver en opdate-
ring på råvare-, energi- og pengemarkedet. 

tilmelding senest torsdag den 30. januar 
kl. 12.00.  
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B

agromarkets

Flemming Hedegaard
direktør, Byggeri & Teknik I/S
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planter & mIljø

Sidste nyt om minivådområder
Ansøgningsrunden for 2020 kommer til at køre 
fra 28. februar til 28. april, så det er nu, du skal 
tage kontakt til os, hvis du har mulighed for at 
lave et minivådområde. Se evt. på www.land-
mand.dk hvor der er kort over dine arealer med 
de muligheder, der kan være på din ejendom.

Der er nu fundet en løsning på de udfordringer, 
der har været vedr. afsyning af minivådområder 
i 2019. I stedet for at det er Landbrugsstyrelsen, 
der kommer ud og måler minivådområdet op, 
når du har søgt om udbetaling af tilskud, er det 
nu muligt at indsende de kontrolmålinger, som 
landinspektøren foretager efter, at minivådom-
rådet er gravet. Landbrugsstyrelsen vil dog fort-
sat komme ud for at se, om minivådområdet er 
etableret på den ansøgte placering, men skal 
så ikke lave opmåling. 

Ordningen er fortsat 100 % finansieret af 
EU-midler, og reglerne ser ud til blive næsten de 
samme som i 2019. Fx udbetales der forskud 
på 50 % af tilskudsbeløbet, og der er standard-
priser for etablering af et minivådområde. Det 
gælder for både åbne minivådområder og filter-
matricer. I 2020 er der afsat i alt 115 mio. kr. til 
etablering af minivådområder. 

Vil du høre mere om dine muligheder for at 
placere minivådområder på bedriften, så kon-
takt Lene Gadgaard eller Helle Kalkrup. Vi yder 
gratis rådgivning og kan hjælpe med at finde 
den bedste placering, udforme minivådområdet 
bedst muligt, søge tilskud og få de nødvendige 
tilladelser på plads.

På www.oplandskonsulenterne.dk kan du blandt 
andet finde kontaktoplysninger til oplandskon-
sulenterne og læse mere om tilskudsordningen.

Helle Kalkrup
miljørådgiver



11

Kommende møder

kommende møder

Flemming Hedegaard
direktør, Byggeri & Teknik I/S

Beretningsmøde Planter & Miljøpå LandboforeningenTorsdag den 23. januar kl. 19.00

Kvægudvalgets

beretningsmøde

på Landboforeningen

Torsdag den 30. januar 

kl. 19.00

AgroMarkets-møde

på Landboforeningen

Mandag den 3. februar

kl. 09.30 - 14.00

Landbruget i en bæredygtig fremtidpå Landboforeningen
Torsdag den 20. februar kl. 19.00

Kursus i
Farmtracking

på Landboforeningen

Torsdag den 27. februar
kl. 09.00 - 12.00

Kursus i
Cropmanager på Landboforeningen

Torsdag den 27. februarkl. 13.00 - 15.30

se mere info på www.lemvig-landbo.dk/arrangementer
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svInerådgIvnIngen

Bliv klar til Nul Zink
Få fuld fokus på fravænning uden zink uden at 
miste produktivitet og uden at øge omkostnin-
gerne/medicinforbrug unødigt - med SvineRåd-
givningens nye smågrisekoncept. 

I dette nye koncept bliver du klædt på til juni 
2022, når der ikke mere må bruges zink. 

Du får unikke referenceværdier (vejeholdstil-
vækst de første 2 uger) og benchmarking i for-
hold til andre smågriseproducenter. En trimmet 
produktion med tjek af arbejdsrutiner, fokus på 

foderøkonomi og dermed bedre bundlinje samt 
et unikt forum sammen med andre, der har 
samme problemstilling.

Du skal have lyst til at gøre en indsats og prø-
ve ting af.  En valid E-kontrol er nødvendigt og 
vejehold skal igangsættes - tilvæksten bruges 
som benchmark til andre besætninger. 

Har du lyst til at høre mere, så kontakt Foder-
gruppen på tlf. 70151200.

Sofie Hyldgaard
sekretær, SvineRådgivningen
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Byggeri & Teknik I/S henter stærk 
og kendt profil på SEGES

byggerI & teknIk I/s

Det er en stor fornøjelse at kunne offentliggøre, 
at agronom og kvægstaldsspecialist Helge Kro-
mann starter i Byggeri & Teknik I/S den 6. januar 
2020. Vi er altid glade for at kunne præsentere 
nye medarbejdere i B&T, men denne gang er det 
noget specielt. Mange kender ham nok i forvejen 
- enten fra tidligere ansættelse her i firmaet eller 
som ansat specialkonsulent på SEGES.

På SEGES var Helge ansat i speciallist gruppen 
mælkekvalitet og havde følgende specialer:
• Indretning af stalde til kvæg,
• Indretning af malkecentre, AMS robotmalk-

ning
• Rådgivning om indengårdsteknik – herunder 

specielt malketeknik. 
• Rådgivning om håndtering, køling, opbeva-

ring og afhentning af mælk

Helge skal hos os fortsat rådgive og sparre med 
vore kunder i alle ovenstående opgaver og der-
med dele ud af sin store viden på kvægområdet 
til primærlandbruget. Vi vil opprioitere den spe-
cielle fokus på rådgivning omkring malketeknik, 
hvor kun få andre har mere viden end Helge.
I første omgang vil Helge dog kun være i Byggeri 
& Teknik I/S på halv tid frem til den 1. april, hvor-
efter det bliver på fuld tid. Vi deler ansættelsen de 
første 3 mdr. med SEGES, så Helges igangvæ-
rende projekter for Arla, og SEGES kan afsluttes.

I Byggeri & Teknik I/S er vi meget glade for, at 
dette er lykkes. Virksomheden bliver dermed for-
stærket på flere kompetenceområder. Vi har i for-
vejen et stærkt team til vores mælkeproducenter, 
men med Helges store erfaring, sikre vi endnu 
mere viden til gavn for vores kunder.

Du kan møde Helge på vores stand 1242 på Nu-
trifair i Fredericia den 15. og 16. januar, hvor han 
vil være til stede.

Såfremt du ønsker at vide mere, kan du kontakte
undertegnede på tlf. 20252865 eller 
fh@byggeri-teknik.dk

Flemming Hedegaard
direktør, Byggeri & Teknik I/S
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lemvIgegnens landboUngdom

Nyt fra LandboUngdom
Den 15. november var der generalforsamling 
i Lemvigegnens Landboungdom, og igen i år 
var der et flot fremmøde med omkring 50 delta-
gere. Vi havde den glæde, at Jeppe Bagge fra 
Landboforeningens bestyrelse ville være ord-
styrer. Formandens beretning og regnskabet 
blev godt modtaget. Der har det sidste år været 
en fremgang på 20 medlemmer, så vi i dag lig-
ger på 165. Økonomien i foreningen er de sid-
ste par år gået fra at være lidt stram til at være 
rigtig positiv, især hjulpet på vej af 2 gode år til 
vores traktortræk med rigtig mange tilskuere. 

Nogle af pengene er gået til køb af en pølse-
vogn, som er blevet sat i stand med nye køle-
skabe og grill. 

Det var en meget positiv oplevelse, at der var 
over dobbelt så mange opstillere, som der er 
pladser til i bestyrelsen, så det må siges at være 
et rigtigt kampvalg, og det vil altid være noget 
der skærper interessen for vores forening. 

Fem gik ud af bestyrelsen, og fem nye kom ind. 
Vi sagde farvel til Henrik Holst, Jesper Graver-
sen, Daniel Sværke Jakobsen, Morten Prim-
dahl og Iben Johansen.

Vi glæder os til det nye år, hvor vi allerede har 
været på et godt besøg hos Jeppe Bagge. Vi-
kingDanmark deltog også og fortalte om kryds-
ningskøer.

Anders Kusk Dalsgaard
formand, LandboUngdom

På billedet øverst fra venstre mod højre:

Martinus Rønn, Bækmarksbro - Jens Gransgaard, Lemvig - Steffen Pedersen, Bur  - Malene 
Dalgaard, Vemb - Jannik dahl, Dybe - Casper Bech Poulsen, Dybe, - Anders Dalsgaard, Lemvig  
Lasse Toft, Gudum - Jens Lind, Vandborg - Laust Rasmussen, Hygum - Søren Just Nielsen, 
Holstebro (ikke på billedet)
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frIvIllIgcenter lemvIg

Et godt tilbud til
jeres nye medarbejdere
Lemvig Tilflytternetværk er et tilbud for nye til-
flyttere i Lemvig kommune

Tilflytternetværket giver mulighed for at skabe 
relationer og opbygge et netværk.

Derudover vil vi sammen udforske vores skøn-
ne område og alt, hvad det har at tilbyde!

Netværket er gratis og frivilligt. Det er en god 
mulighed for at ”slå rødder” i det vestjyske!

Tilflytternetværket har en Facebook-gruppe, 
hvor vi informerer om kommende arrangemen-
ter, giver hinanden sparring og hvor man let 
kommer i kontakt med andre tilflyttere.

Find os på ”Lemvig Tilflytternetværk”

www.facebook.com/groups/48406821088

Vi håber at du vil give denne invitation videre til 
jeres eventuelle nytilflyttede medarbejdere!

På forhånd stor tak for jeres hjælp.

Maja Flarup
Lemvig Tilflytternetværk

Et godt tilbud til jeres nye medarbejdere! 

 

Lemvig Tilflytternetværk er et tilbud for nye tilflyttere i Lemvig kommune 

Tilflytternetværket giver mulighed for at skabe relationer, og opbygge et 
netværk. 

Derudover vil vi sammen udforske vores skønne område og alt, hvad det har 
at tilbyde! 

Netværket er gratis og frivilligt. 
Det er en god mulighed for at ”slå rødder” i det vestjyske! 

 

Tilflytternetværket har en Facebook-gruppe, hvor vi informerer om 
kommende arrangementer, giver hinanden sparring og hvor man let kommer 
i kontakt med andre tilflyttere. 

Find os på ”Lemvig Tilflytternetværk” 
www.facebook.com/groups/48406821088 

 

Vi håber at du/i vil give denne invitation videre til jeres eventuelle nytilflyttede 
medarbejdere! 

 

På forhånd stor tak for jeres hjælp. 

 

Med venlig hilsen 

Maja Flarup 

Lemvig Tilflytternetværk 
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