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bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Brian Birch
formand, Åbent Landbrug

Som det har fremgået af dagspressen, var det 
nye tiltag i Åbent Landbrug med åben på én 
gård pr. uge, 3 uger i træk en kæmpe succes. 
Man er på, når der er 20 – 30 besøgende en 
eftermiddag fra kl. 13 – 15 var meldingen fra 
alle 3 gårde, hvor værterne begejstret fortæller 
om den spørgelyst, de besøgende havde til alt, 
hvad der foregår i nutidens mælkeproduktion. 
I alt nåede 375 besøgende omkring de 3 gårde 
i løbet af de 3 uger.

Det er planen at Lemviggården igen vil slå døre-
ne op på et landbrug i efterårsferien. 

Med de gode besøg i regi af Lemviggården i 
ugerne 28 – 30 i tankerne er det en overvejelse
værd, om det et andet år kan lade sig gøre at 
lave et arrangement, hvor byboer og måske 
mest børn kan være med. Hvis nogen har idé- 
er til, hvordan det kan afvikles, er Åbent Land-
brugsudvalget modtagelig for forslag.

Netop nu er det sidste korn og halm ved at kom-
me i hus. Det har været en nem høst og med 

gode udbytter de fleste steder. Og for alle har 
det været en billig høst, hvad angår tørrings- og 
maskinomkostninger. Som bekendt, er hvad, 
der er sparet – tjent. 

Midt i høstglæden dukker frustrationerne om-
kring efterafgrøder op. Fortsætter høstvejret 
således, at vi kan etablere de planlagte efteraf-
grøder, som er meldt ind samtidig med ansøg-
ningen om enkeltbetaling? Kommer det til at 
passe med grundareal, lovpligtige efterafgrøder 
og frivillige efterafgrøder? Når vi det, eller må vi 
se hen imod, at blive trukket i både kvælstofkvo-
te og EU tilskud. 
Jeg tror, at de fleste landmænd sætter deres lid 
til, at rådgiverne har styr på detaljerne og laver 
et ekstra kald til denne for at sikre sig, at planer-
ne følges. 

På vort seneste bestyrelsesmøde havde vi del-
tagelse af Thomas Danielsen (V) for at give ham 
indblik i, hvor regid efterafgrødecirkusset er, og 
hvordan man næsten ikke kan undgå at komme 
til at fejle på den ene eller den anden måde. Når 
effekten for mange så også er tvivlsomt, er det 
ekstra frustrerende at skulle bruge tid og tanker 
på det.

Tilslut vil jeg gerne minde om den udskudte ge-
neralforsamling fra marts måned, som afvikles i 
Tangsø Centeret den 22. september 2020.



Henrik Damgren
direktør4

bestyrelsen

XX
    Ti rsdag den 22. september 2020

        Generalforsamling

Dagsorden:

1.    Valg af stemmetællere og ordstyrer
2.    Formandens beretning
3.    Forhandling om beretningen
4.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for år 2019 
5.    Valg af formand
       På valg er:  Morten Agger
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
       På valg er: Poul Nygaard (modtager ikke genvalg)
    Kristoffer S. Hald (modtager ikke genvalg)
7.    Valg til Åbent Landbrug
       På valg er: Brian Birch
8.    Indkomne forslag 
9.  Valg af folkevalgt revisor
 På valg er: Jørgen Christensen
10.  Valg til regnskabsudvalget
11.  Eventuelt

Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig 
senest tirsdag den 15. september kl. 12.00

på tlf. 9663 0544 eller mail ll@lemvig-landbo.dk

tangsø centret, bækmarksbro
kl. 18.00 spisning - kl. 19.00 generalforsamling



bestyrelsen

5Søren Lund
økonomirådgiver

    Ti rsdag den 22. september 2020

        Generalforsamling

X

reception 
direktør henrik damgren fylder 60 år.

I den anledning vil vi gerne invitere kunder, samarbejdspartnere, 
venner og kolleger til en uformel reception 

fredag den 25. september kl. 13.00 - 16.00

Receptionen afholdes på Noatun, Industrivej 53, 7620 Lemvig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
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sekretArIAt

Caroline Mynster Nørby Kristensen
revisorassistentelev

Ny medarbejder
Jeg hedder Caroline, og er 28 år gammel. 
Den 1. august startede jeg hos Lemvigegnens 
Landboforening som revisorassistentelev. Jeg 
er bosiddende i Nr. Nissum med min kæreste 
og vores to børn på 1 år og på 3 år. 

I min erhvervserfaring har jeg altid haft et flair 
for tal. Jeg har tidligere arbejdet i butik, hvor der 
har været fokus på salg, kundeservice og ud-
vikling af personale. I min tid i detail-branchen, 
har jeg udviklet mig både fagligt og personligt. 

I 2016 besluttede jeg mig for at følge min drøm 
om at arbejde med tal. Jeg tog derfor en fin-
ansøkonomeksamen i Holstebro på Erhvervs-
akedemiet Midtvest. 

I min studietid var jeg så heldig at få en prak-
tikplads hos Lemvigegnens Landboforening 
og fik derefter en kontrakt som elev efter min 
barsel. Nu er min barsel slut, og jeg har glædet 
mig til at komme i gang. Jeg glæder mig til at 
stå til rådighed og til at udvikle og lære endnu 
mere.  
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regnskAbsAfdelIngen

Søren Lund
økonomirådgiver

solcelleanlæg
Har du solcelleanlæg under den gamle ord-
ning (afregningsgruppe 6), så skal du være op-
mærksom på regelændringerne, der er kom-
met. 

Tidligere har du fået udbetalt penge for en 
eventuel overproduktion fra Energinet, og be-
talt til dit energiselskab for et eventuelt merfor-
brug, hvis der er brugt mere strøm, end solcel-
leanlægget kunne producere. Nu er reglerne 
ændret til flexafregning, som betyder, at du 
skal betale for hele dit forbrug, og at du samti-
dig får udbetalt hele din produktion, selvfølge-
lig undtaget det du forbruger direkte. 

For at få udbetalt din produktion er det meget 
vigtigt, at du tilmelder dig til udbetaling på Vind-
stød.dk, så du ikke kun betaler men også mod-
tager penge. 

overskud på kassekreditten
Er der kommet overskud på kassekreditten, og 
er der i det hele taget frie midler i virksomheds-
ordningen, så risikerer du at skulle betale ren-
ter til dit pengeinstitut af dit indestående. 

Men er der mulighed for at undgå dette og må-
ske ligefrem tjene på de frie likvider i steder for 
at betale?

Mulighederne er meget begrænset indenfor 
virksomhedsordningens regelsæt. Der kan så-
ledes investeres i investeringsbeviser, der be-
skattes efter lagerprincippet (også kaldet akku-
mulerende) og rentebærende obligationer. 

Bankerne er efterhånden meget opmærksom-
me på dette.

En sidste og mere omfattende mulighed er 
investering i udlejningsejendomme, herunder 
gælder dog ikke sommerhuse og forældrekøbs-
lejligheder fra 2021.

Er du i tvivl om en investering, så tøv ikke med 
at kontakte din økonomirådgiver.

Solcelleanlæg
Overskud på kassekreditten
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PlAnter & mIljø

Henrik Damgren
direktør

Som bekendt har folketinget besluttet, at §3 
arealer fra 1. juli 2022 ikke længere må gød-
skes, omlægges og behandles med kemiske 
bekæmpelsesmidler.

Det er derfor vigtigt at vide hvilke arealer, der 
fremover ikke må tilføres gødning og tælle med 
i harmoniarealet. 

Når du i denne tid logger på Landmand.dk som 
landmand, kan du finde et kort, hvor der med 
gult er markeret, hvor der er overlap mellem 
ens marker og udpeget §3.

Det er også vigtigt, at du som lodsejer og jord-
bruger er opmærksom på, om der er sammen-
fald mellem det jord, du har i omdrift og udpeg-
ningen af §3, idet en overtrædelse er omfattet 
af krydsoverensstemmelse. Der vil ofte være 
mindre overlap mellem et dyrket areal og §3 
udpegningen, disse er der brug for at få kigget 
nærmere på.

Vi er kendt med eksempler, hvor der er sket 
fejl ved registrering af §3-arealer, altså arealer 
registreret som §3, men hvor arealet reelt ikke 
opfylder kriterierne for at være §3. 

Som lodsejer er det fornuftigt at få afklaret, om 
du har arealer, der dyrkes og som er registreret 
som §3 arealer.

Hvis du ønsker et sammenfald afklaret og for-
søge at få §3 registreringen løftet af arealet, 
skal det ske inden 1. november 2020, hvis det 
skal nå at have indvirkning på muligheden for 
at søge målrettede efterafgrøder for den kon-
krete mark i 2021.

Er der brug for at trække markgrænsen væk 
fra et beskyttet område, skal det ske efter høst 
og inden forberedelserne til en ny afgrøde på-
begyndes.

Du kan kontakte din planteavlsrådgiver for at 
blive guidet i det videre forløb. 

Det er kommunen, som er myndighed i forhold 
til at få registreringen ændret.

§3 registrering, konsekvenser og 
mulighed for ændringer
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PlAnter & mIljø

Helle Kalkrup
miljørådgiver

Ansøgningsrunden er åben fra 7. august til 15. 
september, så det kan lige nås endnu

Der kan søges tilskud til rydning af et tilgroet 
areal og til at forberede arealet til afgræsning. 

Der kan f.eks. søges om tilskud til rydning af 
træer og buske samt fjernelse af det ryddede 
materiale fra arealet. Der kan også søges om 
tilskud til at sætte hegn op og installere drikke-
vandsforsyning som forberedelse til, at arealet 
kan afgræsses.

Tilskuddet udgør op til 100% af de samlede til-
skudsberettigede udgifter i et projekt. 

Der er i år afsat 30 mio. kr. til projekter til ryd-
ning af tilgroede arealer og forberedelse til af-
græsning. 

Der kan søges til følgende arealer:
• Helt eller delvist inden for de særlige udpe-

gede Natura 2000-områder 
• Overdrev med en HNV-værdi på minimum 

5 helt eller delvist uden for de særlige udpe-
gede Natura 2000-områder

• Nationalparker med en HNV-værdi på mini-
mum 5 helt eller delvist uden for de særlige 
udpegede Natura 2000-områder. 

Høj naturværdi (HNV-værdi) er et udtryk for, 
hvor høj naturværdi der er registreret på are-
alet efter en skala fra 0 til 13 og kan ses i IMK.

Kontakt os på miljøkontoret for yderligere infor-
mationer. 

Vi uddeler også foldere om tilskudsmulighe-
derne.

Ansøgningsrunde for rydning af 
tilgroede arealer til afgræsning 
er nu åben
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PlAnter & mIljø

Annette Bøeg Bruun
chefrådgiver for  Produktion & Økonomi

X
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Majsarrangement 2020 
- i samarbejde med DLG Midt- og Vestjylland 
 

 
Fredag den 18. september 2020 
Kl. 10.00 – ca. 12.30 
 
 
Hos Henrik Krarup Kristensen 
Møborgkirkevej 53 
7660 Bækmarksbro 
 
 Der vil være kaffe og rundstykker i værkstedet ved 

ankomst 
 Kl. 12.00 Vil der være pølser og en forfriskning 
 
 
BEMÆRK! Der vil være præsentation af harvesæt og 
såmaskine til etablering af majs, samt af såmaskine til 
etablering af efterafgrøder i majs 
 
 
Alle interesserede er velkomne. 
 
 
 
 
 
 

 

  PROGRAM: 
Velkomst 

 Kaffe & rundstykker i værkstedet 

 Præsentation af harvesæt og såmaskine til 
etablering af majs, samt af såmaskine til 
etablering af efterafgrøder i majs 
v / Henrik Krarup Kristensen 

 

       Opdeling i 2 hold: 
       Hold A: 

 Præsentation af majssorter 
v/ Jens Bagge, Sejet Planteforædling 

 

       Hold B: 

 Kort om grundbehandlingen i 
demomarken 
v/ Jens Hejselbæk 

 Gødningsdemo omhandlende gylle før og 
efter fremspring, samt brug af 
nitrifikationshæmmer og forskellige 
gødningstyper v/ Thomas Gram 

 Efterafgrødedemo indeholdende 
forskellige arter og såtidspunkter  
v/ Kjeld Nørgaard 
 

Pølser, øl og vand 

 Skal der svampebehandles i majs  

 v/ Kjeld Nørgaard 

 Fugle bejdsning v/ Jens Bagge, Sejet 
Planteforædling 
 

 Markedsnyt v/ Søren Villumsen, 
DLG Midt- og Vestjylland 
 

             
 
 
        

Lemvigegnens Landboforening 
Tlf. 96 63 05 44 • www.lemvig-landbo.dk 
 
 

Mht. traktementet bedes tilmelding ske til DLG 
Midt- og Vestjylland på tlf. 33 68 72 50 

 
 

INDBYDELSE! 
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PlAnter & mIljø

Jakob Nikolajsen
chefrådgiver, Planter & Miljø

Efter høst er det sæson for udtagning af jord-
prøver.

GPS-jordprøver: 
Jordprøverne udtages med vores specielle 
udstyr. Resultaterne overføres derefter til en 
spreder med GPS-udstyr. På den måde kan 
næringsstoffer - som f.eks. kalk - tildeles i de 
områder af marken og i de mængder, der er 
behov for. Efter vores opfattelse er modellen 
med to prøver pr. ha, stadig den måde, man 
bedst sikrer optimalt reaktionstal i hele marken.

Almindelige jordprøver: 
Vi tilbyder naturligvis også udtagning af almin-
delige jordprøver. 

Ønsker du selv at gøre arbejdet, så kan jord-
spyd og æsker lånes på kontoret.

Analysepriser er endnu ikke endelige, men vi 
forventer nogenlunde samme niveau som sid-
ste år.

Vi modtager meget gerne bestilling på jordprø-
veudtagning. Udtagning sker bedst efter høst.

Jordprøver
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kvægrådgIvnIngen

Jens F. Thomsen
kvægrådgiver

Den nye tilskudsrunde starter 4. september  – 
30.oktober 2020.

Der gives 20 % tilskud til nybygning/tilbygning 
af stalde til malkekøer/kvier  og  slagtekalve. 

Ordnings formål er at reducere ammoniak ud-
ledning , samt styrke bedrifternes levedygtig-
hed, produktivitet og effektivitet. Derfor skal 
der som noget nyt, kombineres et staldbyggeri  
med en eller flere ammoniakreducerende mil-
jøteknologier.

nybyggeri/tilbygning   
• Stald til malkekvæg med malkefaciliteter
• Stald til malkekvæg uden malkefaciliteter 
•  Stald til slagtekalve

Byggeriet skal kombineres med en eller fle-
re miljøteknologier:
• Gylleforsuring
• Teltoverdækning
• Fasefodring af malkende køer
• Brunstovervågning
• Automatisk fuldfoderanlæg

Som noget nyt bliver tilskudsgrundlaget bereg-
net ud fra bruttoarealet, dvs de m2 dyrene op-
holder sig på plus foderbordet – 2.200 kr/m2. 

Det ligger mere op af miljøgodkendelserne, 
hvor det ikke er antallet af dyrene, der tæller, 
men m2 i forhold til fordampning.

Der er 85 mill kroner i alt i puljen, hvilket ikke  er 
ret meget, når vi snakker nybyggeri. Derfor bli-
ver der også prioriteret ud fra et beregnet  ”om-
kostningseffektivitet”, hvor de højeste indenfor 
staldtyperne først kommer i betragtning.

Byggeriet må ikke påbegyndes, inden ansøg-
ningen er indsendt, og det skal som i de tidli-
gere ordninger altid være nye elementer, der 
indgår i byggeriet. Du har 2 år til at færdiggøre 
projektet fra ansøgningen er indsendt.

Tror du ordningen er noget, du kan gøre brug 
af, er du velkommen til at kontakte enten Helle 
Kalkrup på 21416682 eller Jens F. Thomsen 
på  61148309.

Ny tilskudsrunde til modernisering 
af kvægstalde
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Indholdet af råprotein og fosfor i korn kan vari-
ere med mere end 30 % mellem partier. Denne 
variation kan give store udsving i dine foder-
blandinger. Hvis du anvender landsgennem-
snittet for råprotein og fosfor i korn, og vær-
dierne reelt ligger til den lave side i forhold til 
landstallene, kan det resultere i et tab i DB på 
op til 2-3 kr. per slagtesvin.

Kornprøverne, du vil analysere, skal være ”re-
præsentative”, og der udtages 4 prøver af hver 
kornart (4 x 0,5 kg). Prøverne sendes til kemisk 
analyse (vand, protein, fosfor – ca. 450 kr.), og 
gennemsnittet anvendes ved foderoptimerin-
gen. Der skal bruges gennemsnit af 4 analy-
ser, fordi usikkerheden på den enkelte analyse 
er stor (især på fosfor).

Du kan også få lavet en NIT-analyse på den lo-
kale foderstof – det går hurtigere, men NIT-ana-
lysen kan ikke bestemme indhold af fosfor eller 
bruges ved blandkorn (i samme silo). 

I nogle tilfælde, kan der være behov for at ana-
lysere kornet for toksiner. En toksinanalyse er 
en billig forsikring mod de skader og nedgang i 
produktivitet, som toksinerne kan medføre. 

Når niveauet af toksin kendes, kan de rette 
forholdsregler tages. Toksinanalysen kan også 
omvendt bruges til at fri-kende kornet for toksi-
ner. Ofte tilsættes toxinbinder som en forsikring 
mod toxiner. Toxinbinder er ikke billigt og det 
bør individuelt vurderes, hvilken type toxinbin-
der, der bør benyttes og med hvilken dosering.

Fodergruppen hos SvineRådgivningen hjæl-
per gerne med det praktiske omkring korrekt 
neddeling af prøver, bestilling af analyser, ind-
sendelse af prøver til laboratoriet og modtagel-
se og behandling af resultater.

Fodergruppen, 
SvineRådgivningen

Klar til ny fodersæson - 
kender du værdien af dit korn? 
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byggerI & teknIk I/s

Helt så enkelt er det selvfølgelig ikke, men der 
er noget om snakken, og det har faktisk stået 
klart i snart mange år. Der er ca. 25% - typisk 
større ejendomme med en klar maskinstrate-
gi, som laver rigtig meget markarbejde selv, og 
som kan lave billige og kvalitetsrigtige FE. 
Så er der en mellemgruppe på 25 %, som kan 
lave foder, som koster under gennemsnittet af, 
hvad en FE koster.

De sidste 50 % ligger af gode grunde alle over 
gennemsnittet, og langt over den FE-pris, som 
de bedste 25% kan lave foder til, og også langt 
over den pris, som flere maskinstationer kan 
levere foderet til i plansiloen uden nogen for-
mer for arbejde for landmanden. 

I maskinbladet kunne du i juli mdr. læse følgen-
de: ”De landmænd, som enten bruger maskin-
stationen meget lidt eller bruger maskinstatio-
nen til rigtigt meget, har lavere omkostninger, 
end de, som vælger at lave en del af arbejdet 
selv og bruge maskinstationen til dele af arbej-
det”. Kilde SEGES

Det er tydeligt, at de landmænd, som på for-
hånd har lagt en plan, er de samme, som har 

laveste omkostninger. Og SEGES’ undersø-
gelsen giver faktisk rigtig god mening. Dem, 
der laver meget markarbejde selv, er ofte sto-
re og kan udnytte maskinerne på næsten lige 
vilkår med maskinstationerne, og de har folk 
ansat, som går op i maskiner og kapacitet.

De relativt få, der overlader (næsten) alt til ma-
skinstationen, binder ingen penge i markma-
skiner og kan fokusere fuldt på stalden. De er 
sikre på deres foderpris, og der er kvalitetstil-
læg og fradrag, som sikrer, at maskinstationer-
ne altid forsøger at lave prima-kvalitet.

Mellemgruppen derimod, som både sætter 
penge i maskiner og lejer maskinstationen, 
rammer nogle gange inden for skiven og andre 
gange langt fra. Det er oftest også den gruppe, 
som accepterer, at de selv går på kompromis 
med kvaliteten, hvis de selv udfører opgaver, 
og næst efter skælder ud på maskinstationen 
for ikke at lave ordentlig foder. Men maskinsta-
tionen kan jo ikke gøre for, hvis de ikke selv 
kan trække dybdeharven dybt nok eller skår-
lægge græsset på en dag. 

Vil du selv køre traktor, eller vil 
du tjene flere penge?
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byggerI & teknIk I/s

Flemming Hedegaard
direktør, Byggeri & Teknik I/S

Når du skal lægge din plan, skal du være hel 
ærlig over for dig selv.

• Er jeg dygtig nok? 
• Er der mandskab nok til at gøre det selv? 
• Kan jeg klare opgaven inden for den tids-

ramme, jeg gerne vil? 
• Og kan jeg levere den samme kvalitet? 

Og hvis vi skal sætte økonomi på, så kan flere 
maskinstationer levere FE græs i siloen til 1,20 
kr./FE alt incl. og majs til 1,15 kr./FE alt incl. 

Grovfoderskolerne har i flere omgange vist, at 
gennemsnittet af omkostninger ligger tættere 
på 1,50 kr./FE end på 1,40 kr./FE. (de dygtigste 
er under 1,00 kr./FE) 

Har du 350 køer og laver foderet til 1,40 kr./
FE ville maskinstationen sparre dig for min. 

300.000 kr./år, samt frigive en masse tid til kø-
erne, kalvene eller familien…. Og du kan jo 
selv gange op eller ned, hvis du har flere eller 
færre køer.

Problemet er, at mange landmænd ikke reg-
ner på de faktiske omkostninger, der er ved en 
given opgave. Når traktoren er købt og finan-
sieret, så er der en tendens til, at der ikke med-
regnes omkostningerne i opgaven. Traktoren 
står jo allerede i maskinhuset, og det giver et 
forvrænget billede af, hvad de faktiske omkost-
ninger egentlig er, og derfor er mange af den 
tro, at de er konkurrencedygtige med maskin-
stationen.

Man skal gøre sig klart, at man konkurrerer 
med en yderst professionel spiller – og det kan 
være rigtigt svært både kvalitetsmæssigt og 
omkostningsmæssigt. 

- fortsat
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vi har i øjeblikket en udstilling 
med hans mortens malerier.

kig ind.


