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bestyrelsen

Coronakrisen har vist os, at verden kan foran-
dres på et splitsekund. Lige pludselig er dags-
orden en helt anden, og verden og ikke mindst 
økonomien ser helt anderledes ud. 

For et par måneder siden var klima den største 
politiske dagsorden ikke mindst for landbruget. 

Det bliver det igen, men med et noget andet ud-
gangspunkt, tror jeg. Jeg har simpelthen svært 
ved at se, at vi efter coronakrisen har råd til en 
omstilling i det tempo, regeringen lægger op til. 

I landbruget har vi også i de sidste par måne-
der oplevet ligefrem at blive rost af bankerne. 
For en gangs skyld er vi nogle af de bedre kun-
der, der ikke er så hårdt ramt af krisen.

En del politikere og forbrugere har faktisk også 
opdaget eller i hvert fald fået bekræftet, at land-
bruget er et stabilt erhverv, der producerer ba-
sale ting som fødevarer, så man ikke behøver 

at frygte for fødevaremangel eller give sig til 
at hamstre i butikkerne. 

Men vi går ikke helt fri af krisen, for priserne på 
især svinekød falder drastisk, men heldigvis fra 
et ret højt niveau. Oksekød er også hårdt ramt 
og har været det længe, og coronakrisen har 
bare gjort det endnu værre. Vi må bare håbe, 
at landene hurtigt får åbnet op igen, så kanti-
ner og restauranter snart kan komme tilbage til 
normal drift.

Vi har i bestyrelsen holdt møder online i de se-
neste måneder, og det har fungeret udmærket. 
Men jeg glæder mig nu til at komme tilbage til 
en mere normal mødeform, og det er jeg ret 
sikker på, at resten af bestyrelsen også gør. 

Tilslut vil jeg glæde mig over et tørt forår, hvor 
der kom regn sidst i april. Nu mangler vi bare 
varmen, og mon så ikke også coronaen raser 
ud.

Nyt fra bestyrelsen

Thorleif Bjerre
formand for driftsøkonomi- og regnskabsudvalget



Henrik Damgren
direktør4

sekretarIat

Vi øger ”besætningen” i kvægrådgivning
Fra 1. maj er kvægrådgiver Flemming Hølm-
kær tilbage som kvægrådgiver i Lemvig, efter 
senest at have arbejdet hos SAGRO i Birk som 
kvægrådgiver. Flemmings kompetencer med 
stærke kort på det praktiske i kostalden passer 
som fod i hose til vort aktuelle behov. 
Flemming er efteruddannet som klimarådgiver, 
hvilket yderligere styrker vor pallette af rådgiv-
ning til mælkeproducenter. Samtidig glæder vi 
os over, at 10 kunder indtil nu har valgt at følge 
med til Lemvig.
Herfra en stor velkomst til Flemming.

Generalforsamling i foreningen
Restriktionerne omkring større forsamlinger 
har betydet, at vi forsat har valgt ikke at indkal-
de til generalforsamling i Landboforeningen.
Vi har der imod valg at udskyde afholdelsen af 
generalforsamling til efter sommerferien, hvor 
vi håber at have mulighed for at samles til en 
fysisk generalforsamling. 

Sammen med generalforsamlingen har vi valgt 
ekstraordinært at afholde valg til Driftsøkonomi 
og Regnskabsudvalget.
Regnskabet for 2019 er udsendt pr. mail til alle 
aktive medlemmer og dokumenterer en fortsat 

stabil drift. Der er opnået et resultat efter skat 
på 181.000 kr. Der er afskrevet for 503.000 kr. 
og udbetalt rabat til aktive medlemmer på i alt 
407.000 kr.

Covid 19 og dagligdagen i rådgivningen 
I alle husets afdelinger har vi organiseret os så-
ledes, at alle opgaver har kunnet løses. Der er 
holdt færre fysiske møder, og de møder der er 
afholdt, har vi afviklet således, at afstandsan-
befalinger er blevet overholdt. Den praksis vil 
vi fortsætte indtil videre, således at du trykt kan 
deltage i møder, der foregår hos os. Hvis kun-
der har bekymringer i forhold til et møde hos 
os, vil vi selvfølgelig respektere det og forsøge 
at afholde mødet virtuelt.

Har du behov for assistance i forbindelse med 
ansøgning og dokumentation fra en af statens 
hjælpepakker kan du henvende dig til din revi-
sor / regnskabsrådgiver.

Nyt fra sekretariatet
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5Ulrik S. Poulsen
chefrådgiver - Regnskab & Skat

Der er vedtaget et lovforslag, som giver små 
og mellemstore virksomheder mulighed for at 
få et rentefrit momslån. Der kan søges om lå-
net fra 5. maj 2020 til 15. juni 2020.

Små virksomheder defineres som virksom-
heder, hvor den momspligtige omsætning er 
under 5 mio. kr. årlig, imens mellemstore defi-
neres som virksomheder med en momspligtig 
omsætning på mellem 5 - 50 mio. kr. årligt.

Du kan ansøge om et rentefrit momslån på et 
beløb, der svarer til den moms, virksomheden 
har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore 
virksomheder) eller 2. halvår 2019 (små virk-
somheder) til fristen den 2. marts 2020.

Størrelsen på lånet afgøres altså ud fra det 
momsbeløb (tilsvar), der iflg. indberetningen 
skulle betales for den pågældende periode.

Virksomheder, der for den pågældende perio-
de har fået penge tilbage i moms, vil derfor ikke 
kunne opnå et lån.
 
Endvidere vil bl.a. virksomheder under kon-
kurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangs-
opløsning ikke være omfattet af ordningen, li-
gesom bl.a. virksomheder, der stiller sikkerhed 
for registrering eller har manglende momsind-
beretninger indenfor de sidste 3 år, er afskåret 
fra ordningen.

Du kan ansøge om lånet fra den 5. maj 2020 til 
15. juni 2020 via virk.dk. 

Du kan enten selv udfylde og indsende ansøg-
ningen, eller du kan få en rådgiver til at hjælpe 
dig.

Momslån
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Ulrik S. Poulsen
chefrådgiver - Regnskab & Skat

Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle 
skatteydere forlænges frem til 1. september 2020.

Skatteministeren har besluttet at udskyde 
samtlige oplysningsfrister for indkomståret 
2019 til 1. september 2020, så revisorerne får 
bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at 
opfylde oplysningsfristerne.

Fristudskydelsen gælder selvangivelsen for:

• Almindelige lønmodtagere mv., som modta-
ger en årsopgørelse med frist 1. maj.

• Små erhvervsdrivende, fx med forældreud-
lejning, der modtager en årsopgørelse, og 
som har frist den 1. juli.

• Almindelige selvstændigt erhvervsdriven-
de, der skal udarbejde et oplysningsskema 
med frist den 1. juli.

• Selskaber og andre juridiske personer med 
frist 30. juni og selskaber med bagudfor-
skudt indkomstår.

Det skal bemærkes, at udsættelsen ikke gæl-
der for procenttillæg på 4,0 % og dag-til-dag 
renten (2 %)

Selvangivelsesfrist skubbes
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landmands pensIon

Henrik Damgren
direktør

Nyt fra bestyrelsen

Bliv godt rustet
til fremtiden

Bestil uforpligtende pensionsrådgivning 
på 7033 9999 eller landmandspension.dk

LandmandsPension 

Opsparing med relevante forsikringer

Giver både afkast og bonus

Dækker ved sygdom og død

Indeholder også børnepension

Er kreditorbeskyttet

bestil uforpligtende pensionsrådgivning
på tlf. 96630584 eller jt@lemvig-landbo.dk
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planter & mIljø

Jakob Nikolajsen
chefrådgiver - Planter & Miljø

For at kunne købe og anvende pesticider skal 
du fra 1. juli 2020 være autoriseret i Miljøstyrel-
sens Autorisationssystem for Bekæmpelses-
midler (MAB). Allerede fra 1. april 2017 var der 
krav om autorisation i MAB for personer, der 
håndterer gasningsmidler til gasning af muld-
varpe og mosegrise. Fra 1. januar 2019 gælder 
kravet om autorisation også for jordbrugere.

Reglerne betyder, at efter 1. juli 2020 kan salg 
af professionelle pesticider kun ske til perso-
ner, der over for forhandleren kan dokumente-
re, at de har den nødvendige uddannelse. Det 
sker ved at dokumentere, at du har en autori-
sation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for 
Bekæmpelsesmidler (MAB). Du skal derfor op-
lyse sit autorisationsnummer for at kunne købe 
midler til professionelt brug

Hvis du har knyttet din autorisation i MAB til din 
virksomheds/arbejdsgivers CVR-nummer, kan 
forhandleren af pesticiderne nemmere kontrol-
lere, om de må sælge pesticider til din virksom-
hed.

I forbindelse med Landbrugsstyrelsens kontrol 
skal du kunne dokumentere, at du er autorise-
ret i MAB. Frem til 1. juli 2020 er det tilstrække-
ligt at dokumentere relevant uddannelsesbevis 

sammen med en tro-og loveerklæring.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her 
www.mst.dk/mab-bruger

syn af sprøjter
De første sprøjter blev synet i februar 2015 og 
syn gjaldt 5 år. Dvs. en del synede sprøjter nu 
skal synes igen. Disse syn gælder i 3 år. Var du 
en af dem, der fik synet sprøjten i første om-
gang, skal du selv være opmærksom på at få 
synet sprøjten igen.

lav et kritisk tjek af kemirummet
Endnu en stribe af gængse plantebeskyttel-
sesmidler er blevet trukket tilbage, og der er 
- eller indtræffer snart - brugs- og opbevarings-
forbud. Det kan være rester af midler købt for 2 
år siden, som er brugt lovligt de seneste to år, 
men som nu er forbudte. Standard bødesatsen 
pr. ulovlig dunk/bøtte er 8.000 kr., så der skal 
ryddes op i både de gamle sjatter og det næ-
sten nye, som ”bare” har skiftet etikette. 
Bestil app’en KemiTjek eller få én af rådgi-
verne fra Planter & Miljø ud og tjekke tingene 
igennem.

Køb og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler m.m.



9

planter & mIljø

Jakob Nikolajsen
chefrådgiver - Planter & Miljø

Der er fra politisk side stort fokus på anvendel-
sen af Glyphosat, og et politisk flertal ønsker 
enten at forbyde anvendelse af Glyphosat eller 
at reducere anvendelsen kraftigt.
Forbruget af Glyphosat i Danmark er stigende:
 

I dialogen med politikkerne er det helt afgøren-
de for politikkerne, at de har oplevelsen af, at 
landbruget tager deres bekymringer alvorligt 
og forsøger at gøre noget ved det.

Helt konkret ses en mulighed for dialog, hvis vi 
kan vise, at forbruget ikke længere stiger. Som 
landbrugere kan vi se de klare fordele ved brug 
af Glyphosat, men vi kan af politiske grunde 

være nødt til at undlade en ellers fornuftig 
brug af midlet med den begrundelse, at det er 
vores chance at bevare muligheden for at hol-
de midlet godkendt på langt sigt.

De behandlinger, som rummer størst mulighed 
for reduktion af forbrug er; høsthjælp i vinter-
raps, nedvisning af efterafgrøder i pløjet sy-
stem, høsthjælp i hestebønner og til dels høst-
hjælp i korn. 

Der skal derfor lyde en opfordring til at overve-
je en ekstra gang, om planlagte behandlinger 
med Glyphosat er nødvendige.

hold afstand
Til sidst skal der lyde en opfordring til også at 
holde Glyphosat inde på marken og væk fra 
diger, grøfter og græskanter. Vi vil gerne, at an-
dre respekterer vores ejendomsret, det sam-
me bør derfor også ske den anden vej. Brug 
de kompakte injektionsdyser også her, selvom 
der ikke er et krav om at reducere afstanden 
på midlets etikette. Undlad at sprøjte længere 
ud end der, hvor jorden efterfølgende jordbe-
handles. På den måde passer du på naturen, 
naboerne og de flerårige græsser, der ikke er 
de største ukrudtsgræsser i sædskiftet.

Anvendelse af Glyphosat
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Annette Bøeg Bruun
chefrådgiver for  Produktion & Økonomi

Hovedparten af regnskaberne er nu afsluttet. 
Dette betyder også, at vi kan trække en mere 
retvisende benchmark for din ejendom.
Det er afgørende, at vi kan lave et set-up, hvor 
produktionsomfang og form er sammenligne-
ligt.

Og hvad kan du så bruge benchmark og sam-
menligningstal til?

Vi kender alle situationen, når et barn på 8-9 
år gerne vil bekræftes i, at han eller hun er den 
hurtigste til at løbe rundt om huset. Hvis der 
ikke er noget at sammenligne med, så er det 
svært – faktisk umuligt at vurdere. Samtidig 
er det heller ikke fair, at sammenligne barnets 

præstation med en professionel løber. 

Tilsvarende er det på din bedrift. Ved sammen-
ligning med bedrifter, der ligner din, kan du bli-
ve inspireret til at finde de steder, hvor du og 
din virksomhed skiller sig ud – dette gælder 
både de steder, hvor du er stærk og de steder, 
hvor der er potentiale for forbedringer. Vi drøf-
ter gerne tallene med dig og giver inspiration til 
relevante tiltag og fokusområder.

Mange af jer har modtaget benchmark på mail, 
men har du ikke dette, så tag fat i din økonomi-
rådgiver eller undertegnede. 

Bench og sammenligning
Videoovervågning 
af din stald og køer
hvad laver dine køer egentlig, når du ikke er i stalden?

med i den samlede pakke får du:
• Identifikation af steder i stalden der skal videoovervåges  
• Opsætning af videokamera 
• Optagelser i 24 - 48 timer 
• Fælles gennemgang af film og udpegning af indsatsområder 
• Handlingsplan 
• Filmen på USB til eget behov  
• Opfølgning på handlingsplan 

pris på ovenstående pakke:
• 5.750 kr. + moms ved 2 stk. videokamera  + kørsel og 1.000 kr. pr. ekstra videokamera 

andre muligheder:
• Opsætning af kamera og udlevering af film på USB til egen gennemgang UDEN rådgiv-

ning 3.500 kr. + moms 
• Tilkøb, opsætning af viodeokamera efter forbedringer inkl. ny gennemgang af film 2.000 

kr. + moms 

kampagneprisbestil inden 1. juli 
og få den samlede 

pakke for 
5.250 kr. + moms

eksempler på problemstillinger, 
som videokameraerne kan afsløre: 

• Unødigt højt aktivitetsniveau i stalden (ko-trafik) 
• Tomt foderbord i for lang tid 
• Ventetid ved malkerobotterne 
• Krybestrøm 
• Mange stående køer i sengene 
• Hierarki 
• Uhensigtsmæssige arbejdsrutiner 
• Overbelægning 

få mere at vide:

Malene T. Refsgaard
Kvægrådgiver
Tlf. 96630562 / 40180915
mtr@lemvig-landbo.dk

Camilla S. Pedersen
Kvægrådgiver
Tlf. 96630563 / 21270179
csp@lemvig-landbo.dk
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kVæGrådGIVnInGen

Annette Bøeg Bruun
chefrådgiver - Produktion & Økonomi

Hovedparten af regnskaberne er nu afsluttet. 
Dette betyder også, at vi kan trække en mere 
retvisende benchmark for din ejendom.
Det er afgørende, at vi kan lave et set-up, hvor 
produktionsomfang og form er sammenligne-
ligt.

Og hvad kan du så bruge benchmark og sam-
menligningstal til?

Vi kender alle situationen, når et barn på 8-9 
år gerne vil bekræftes i, at han eller hun er den 
hurtigste til at løbe rundt om huset. Hvis der 
ikke er noget at sammenligne med, så er det 
svært – faktisk umuligt at vurdere. Samtidig 

er det heller ikke fair, at sammenligne barnets 
præstation med en professionel løber. 

Tilsvarende er det på din bedrift. Ved sammen-
ligning med bedrifter, der ligner din, kan du bli-
ve inspireret til at finde de steder, hvor du og 
din virksomhed skiller sig ud – dette gælder 
både de steder, hvor du er stærk og de steder, 
hvor der er potentiale for forbedringer. Vi drøf-
ter gerne tallene med dig og giver inspiration til 
relevante tiltag og fokusområder.

Mange af jer har modtaget benchmark på mail, 
men har du ikke dette, så tag fat i din økonomi-
rådgiver eller undertegnede. 

Benchmark og sammenligning
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Henrik Damgren
direktør

Nyt fra bestyrelsen

Kvægdyrlægerne hos Dyrlægegruppen Vestjylland og Kvægrådgivningen hos Lemvigegnens Landboforening 
inviterer i  samarbejde med Sofie Skovsgaard, klovbeskærer og rådgiver i klovlidelser, til en spændende dag 
med fokus på klovpleje.

program for dagen 
• Den nyeste viden om forebyggelse, pleje og økonomiske konsekvenser
• Frokost 
• Praktisk klovbeskæring og risikovurdering af staldmiljøet hos Niels Chr. Lind
nøgleord for dagen 
• Rettidig omhu og optimering af din produktion gennem klovsundhed
• Forebyggelse
• Klovpleje og beskæring 
• Risikovurdering 
• Økonomiske konsekvenser af halte køer

oplægsholdere
• Sofie Skovsgaard er kandidat i Animal Science fra AAU med speciale i klovlidelser og er uddannet klov-

beskærer. Sofie arbejder i dag som klovbeskærer og selvstændig rådgiver med speciale i klovpleje og 
klovlidelser.

• Anne Marie Søby er dyrlæge med stor viden om klovsundhed og risikovurdering.

tid
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 09.30 til 15.30

sted 
Kantinen hos Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig (formiddag)
Hos Niels Chr. Lind, Råbjergvej 7, 7620 Lemvig (eftermiddag) 

pris 
1.250 kr. - Max 15 deltagere 

tilmelding
ll@lemvig-landbo.dk eller 96630544 senest tirsdag den 2. juni kl. 12.00

klovkursus
optimer din produkt ion med god klovsundhed

bemærkny dato
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Et højere dækningsbidrag pr. slagtesvin er re-
sultatet for de nuværende deltagere i ”Produk-
tionskoncept Slagtesvin”. 

Det positive resultat er opnået ved lavere fo-
derforbrug, bedre tilvækst, lavere dødelighed 
og en højere kødprocent. Nu kan du også 
komme med!

Produktionskoncept Slagtesvin er en blanding 
af rådgivningsbesøg og staldskole. Herudover 
får du også løbende opfølgning på dig og dine 
nøgletal.

I konceptet er der mulighed for at få ledelses-
sparring til ejer eller driftsleder. 

Det er Martin Krusborg Jacobsen, rådgiver i 
ledelse og forretningsudvikling ved SvineRåd-
givningen, der står for den del i konceptet.

Hvis læsning af ovenstående har vakt din in-
teresse, tager vi stadig flere besætninger ind! 

Kontakt TEAM Grise i vækst, SvineRådgivnin-
gen på tlf. 70151200

Team Grise i vækst
SvineRådgivningen

Vil du have en bedre bundlinje?
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byGGerI & teknIk I/s

Stort set alle byggerier i Danmark er pt. udfor-
dret i forbindelse med at få byggetilladelse eller 
senere en ibrugtagningstilladelse. Årsagen er 
dårligt lovgivningsarbejde, som har betydet et 
Bygningsreglement 2018, som er fejlbehæftet, 
og hvor der har ”sneget” sig opstramninger ind, 
selv om det hverken var intentionen eller lov-
givningsmæssigt formålet.

Det ændrer ikke på at i skrivende stund (maj 
2020), er der problemer med alle byggerier, 
hvor der er mere end 600 m2 bebyggelse på 
adressen. Det gælder uanset, om det er en til-
bygning til en bolig på 25 m2, et staldbyggeri 
på 2100 m2 eller blot et maskinhus på 1500 m2. 

Tilbygningen til stuehuset og maskinhuset kan 
relativt let løses og mod en beskeden merom-
kostning, men når vi kommer til stalddelen, 
bliver det meget kompliceret at opnå en byg-
getilladelse, fordi de løsninger, vi normalt bru-
ger til bl.a. ventilation, ikke kan godkendes rent 
brandmæssigt. 

Her er ingen forskel, om det er gardinerne i en 
kostald eller diffusventilation i en svinestald 
– det er pr. definition bare ikke en godkendt 
løsning, som kan vælges, som det kunne før 
2020.

Der kæmpes en kamp med den ansvarsha-
vende styrelse, men landbrugsdelen er i risi-
ko for igen ikke at komme med i opdateringen, 
der kommer her den 1/7/2020, og det vil så 
være 3. gang i træk, at området forbigås, og 
de åbenlyse fejl ikke rettes. Det til trods for, at 
L&F, SEGES, flere store entreprenører og vi 
kæmper en fælles kamp for i det mindste, at få 
fejlene rettet.

Vi håber, at den helt forkerte 600 m2 regel, og 
de åbenlyse fejl rettes, så landbruget heller 
ikke oplever en stramning i BR 18, sådan som 
var den oprindelige hensigt. BR18 skulle være 
mere enkel, men ikke en opstramning, og det 
er ikke lykkes endnu.

Byggetilladelser 
er blevet svære at få

Flemming Hedegaard
direktør Byggeri & Teknik I/S
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GruppelIVsordnInG

Henrik Damgren
direktør

Nyt fra bestyrelsen

Tilmelding: Kontakt Jens Thomsen - 96630584 el. jt@lemvig-landbo.dk og bed om 
at blive tilmeldt gruppelivsordningen. 
Du skal være under 60 år gammel.
I forbindelse med tilmelding skal du udfylde et kort helbredsskema. Dog ikke et krav 
for ægtefælle/samlever v/oprettelse af forsikring med ægtefælledækning.
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