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bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Jens Erik Nielsen
næstformand og formand for Planter & Miljø

Onsdag den 4. november 2020 blev en skel-
sættende dag i landbrugskredse. Datoen vil 
blive husket lang tid fremover.  Ny formand i 
Landbrug & Fødevarer og aflivning af dansk 
minkproduktion var de helt store overskrifter.

Bestyrelsen for Lemvigegnens Landboforening 
var samlet på Noatun til virtuelt delegeretmøde 
i Landbrug & Fødevarer. Det var en noget an-
derledes delegeretmøde end sædvanligt pga. 
corona. Kun primærbestyrelsen og få ansatte 
var til stede i Herning. Alle vi delegerede og til-
hørere var koblet på via videolink fra de loka-
le centre. Det skal siges, at det fungerede fint, 
også med elektronisk afstemning, som viste re-
sultatet med det samme.

Vores afgående formand Martin Merrild var sy-
gemeldt med corona og kunne ikke selv holde 
sin sidste beretning og dermed få den afsked, 
som han havde fortjent. I stedet for afholdt vice-
formand Thor Gunnar Kofoed en god beretning. 

Jeg synes, vi skylder Martin en kæmpe tak for 
hans indsats for dansk landbrug de sidste 8 år. 
Der er skabt mere respekt og anerkendelse af 
landbruget i den periode, han har været for-
mand. Vi har ikke altid fået det, vi ønskede, men 
Martin har altid taget kampen for os. Tak for det 
herfra.
Søren Søndergård blev som forventet kåret til 
ny formand uden modkandidater. Jeg tror, Sø-
ren er den helt rigtige person til posten. Han er 

en ny generation i LF-bestyrelse, og han har 
evnen til at kommunikere klart og tydeligt med 
stor indsigt i landbruget og det øvrige samfunds 
udfordringer.

Vores lokale formand Morten Agger blev valgt 
til Sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksom-
hedsledelse. Morten lagde i sin præsentation 
vægt på, at han vil arbejde for tiltag og projek-
ter, som tilgodeser bredden og ikke kun top to 
landmænd. Det giver os lokalt en god ballast at 
have en repræsentant med i en sektorbestyrel-
se. Kommunikationen bliver kortere begge veje. 
Stort tillykke til Morten.

Sidst på eftermiddagen, netop som Søren 
Søndergård blev hyldet som ny formand, kom 
nyheden om, at alle mink i Danmark skulle afli-
ves. Det gav en meget trykket stemning, både 
på talerstolen i Herning og i lokalet i Lemvig. 

Det var en helt ubegribelig besked, som også 
efterfølgende har udviklet sig i mange facetter. 
Det er svært at sætte ord på den groteske hånd-
tering af hele sagen, som sundhedsstyrelsen og 
regeringen har haft indtil videre. Der kommer 
hele tiden nye oplysninger frem om, hvem der 
vidste hvad, og gjorde hvad hvornår, og ikke 
mindst ikke gjorde. Der er lige pludselig blevet 
kø ved håndvasken.

Det er en helt umenneskelig situation at sætte 
vore minkkollegaer i.
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bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen - fortsat

Først får de ordre på at aflive deres livsværk 
hurtigst muligt, derefter besked via pressen 
at det kun var en opfordring. Samtidig møder 
politi og militær op for at tjekke, at aflivningen 
bliver gennemført. Midt i forløbet kommer der 
meldinger om, at nogle avlsdyr kan overleve 
på udvalgte steder, for så dagen efter at blive 
afvist igen. Under hele processen er der ingen 
svar på, hvad der kan forventes i kompensati-
on eller erstatning.

Der findes ikke ord for, hvor uværdig en be-
handling et helt erhverv og følgeindustri har 
fået. Der har fra branchens side aldrig været 
modvilje til at bekæmpe corona, og der har 
hele tiden været forståelse for at aflive syge 
mink for at begrænse smitten. Men når raske 
dyr skal aflives og destrueres i pelstiden, hvor 
man ligeså godt kunne have udnyttet skindet 
og begrænset tabet, hører forståelsen op. Jeg 
har den dybeste medfølelse med minkavlerne 
og deres familier, og håber de kommer igen-
nem krisen og får en værdig erstatning.

I starten af coronapandemien godtog vi ord 
som folkesundhed og samfundssind for de 
restriktioner, der blev indført, selv om de var 
dyre og kostede arbejdspladser. Nu efter ¾ år 
forventer vi større faglighed og viden bag de 
beslutninger, der bliver taget. 

Tilliden til regeringen og diverse styrelser er 
helt væk i forhold til minkhåndteringen. Der kom-

mer forhåbentlig et efterspil, som koster poster 
begge steder. Der kommer forhåbentlig også 
fokus på forskere, professorer og embedsfolk, 
som politiserer. Det er uholdbart, at uvidende 
politikere skal træffe beslutninger på enkelte 
”eksperters” vurdering, som offentligt erkender 
at have en negativ holdning til det, de rådgiver 
om.

Et par eksempler vi har set for nyligt er ”grise-
haderen” Hans Jørgen Kolmos, der forsøgte at 
give grisene skylden for at kunne få covid-19 
og sprede corona blandt slagteriarbejderne. 
Eller Stig Markager som offentliggør urigtige 
tal om kvælstofudvaskning, før den officiel-
le rapport er færdig. Århus universitet har før 
undskyldt sig med, at han udtalte sig som pri-
vat person, og der er ytringsfrihed. NEJ - der 
er ikke ytringsfrihed til at komme med urigtige 
oplysninger, når man er statsansat professor.   

Til slut vil jeg håbe, de her coronarestriktioner 
snart er ovre, så vi igen kan samles, og kan 
afvikle vore møder og kurser i Landboforenin-
gen.

Med ønsket om en glædelig advents- og juletid

Artiklen er skrevet søndag 
den 15. november.
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5Morten Agger
bestyrelsesformand

Formandens indlæg ved 
delegeretmøde
Landbruget har mistet sin særstatus vedrø-
rende krav til brandsikring med indførelse af 
bygningsregulativ 18. 

Det har bl.a. betydet, at certificerede brandråd-
givere skal behandle alle byggerier på samlet 
over 600 m2.  Prisen for selv små tilbygning-
er til eksisterende landbrugsbyggeri, kan på 
den baggrund blive urimelig høj. Det kan det, 
fordi landbrug i det nye regelsæt for byggeri 
er ligestillet med industribyggeri beliggende i 
byernes industriområder.

Brandrådgiverens arbejde er alene papirar-
bejde. Der er alene tale om dokumentation. 
Bygningen bliver hverken ringere eller bedre. 
Brandrådgiverens arbejde beløber sig let til 
mellem 50.000 - 75.000 kr.

I praksis har det den konsekvens, at ekstra 
brandsikringstiltag, som en tilbygning bela-
stes af, betyder, at en mindre tilbygning bliver 
relativt alt for dyr.

Når regler og lovgivning har udviklet sig så 
uhensigtsmæssigt for landbruget, er det fordi, 
Landbrug og Fødevarer har nedprioriteret res-
sourcerne til at følge med i kommende regler 
for landbrugsbyggeri. De lokale bygnings- og 
maskinrådgivere har ikke kapacitet til at føl-
ge med i al kommende lovgivning på områ-
det, og derfor er det en opgave for Landbrug 
& Fødevarer, som bør sikre at erhvervet ikke 
pålægges dokumentationer og brandsikrings-
krav, som er helt hen i hampen.



planter & mIljø

6 JakobT. Nikolajsen
chefrådgiver, Planter & Miljø

Thomas Gram starter som planterådgiver hos 
Lemvigegnens Landboforening i midten af ja-
nuar 2021, hvor han aflutter sin uddannelse 
som Professionsbachelor Jordbrug

En del af vore kunder harallerede mødt Tho-
mas i huset. Han var i praktik hos os i foråret 
2019, hvor han hjalp med tilskudsansøgninger 
og registreringer i marken. Efterfølgende var 
han omkring afdelingen for at hjælpe med korn-
kontrol og jordprøver.

Thomas har en særlig interesse for præcisi-
onsjordbrug og har været med ude og få sy-
stemerne med gradueret såmængde og gra-
dueret gødskning til at fungere i praksis.

I 2020 har Thomas ligeledes været i praktik og 
han har blandt andet stået for demonstratio-
nerne, som blev vist til majsdagen i september.

Thomas skal virke som planterådgiver på lige 
fod med os andre og vil blive knyttet til sin egen 
gruppe af landmænd.

Privat bor Thomas i Holstebro med sin kæreste 
og han stammer fra Kibæk, hvor han er opvok-
set på en ejendom med kartoffelproduktion.

Ny medarbejder
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sekretarIat

Lissi Kjær
økonomirådgiver

X

damgaards legat

Ledige portioner af Damgaards Legat skænket af søskendeparret Laurids Johannes 
og Karen Margrethe Olesen Damgaard vil blive uddelt primo 2021.

Legatet uddeles til aktive yngre landmænd indenfor Lemvigegnens Landboforenings 
geografiske dækningsområde til opnåelse af en rimelig levestandard eller støtte og 
bistand til uddannelse, herunder videreuddannelse samt hædre landmænd, der har 
ydet en særlig indsats.

Begrundede ansøgninger/indstillinger fremsendes senest fredag den 11. december 
2020 kl. 12.00 til:

hd@lemvig-landbo.dk
Emnelinje ”Damgaards Legat”

eller

Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
mrk. ”Damgaards Legat”

Bestyrelsen for Damgaards Fond
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regnskabsafdelIngen

Lissi Kjær
økonomirådgiver

Julegaver (og andre gaver) til ansatte rejser al-
tid spørgsmål på denne årstid. Derfor lister vi 
lige reglerne op igen:
• hvis det samlede beløb i året overstiger 

1.200 kr, skal beløbet beskattes hos med-
arbejderen

• særligt for julegaver gælder, at julegaven 
tæller med i de 1.200 kr - men hvis selve ju-
legaven ikke overstiger 900 kr, skal julega-
ven ikke beskattes - kun andre gaver givet 
i året. Det vil sige, at hvis julegaven er på 
901 kr, skal hele beløbet beskattes

• julegaver til mere end 1.200 kr  skal altid 
beskattes

• arbejdsgiver skal opgive beløbet som en 
del af lønnen

Kontanter og gavekort:
• gaver i form af kontanter skal altid beskat-

tes

Når der tales om gavekort, skelnes der mellem 
skattepligtige og skattefrie gavekort.

Skattepligtige gavekort:
• gavekort der kan ombyttes til kontanter
• gavekort med bred anvendelsesmulighed 

(alm. gavekort)

Skattefrie gavekort:
• gavekort der kun gælder til få, udvalgte ga-

ver hos en udbyder på nettet
• gavekort hvor arbejdsgiver på forhånd har 

valgt gaven

Regler vedr. 
julegaver til medarbejdere i 2020

julegavens 
værdi 

værdi af andet 
personalegode beskatning forklaring 

900 kr. - ingen En julegave til højest 900 kr. udløser ingen beskatning. 

1.200 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., 
og der er ikke givet andre personalegoder det år. 

900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 
1.200 kr. 

910 kr. 300 kr. beskatning 
af 1.210 kr. 

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og 
det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor 
skal hele beløbet beskattes. 

900 kr. 500 kr. beskatning 
af 500 kr. 

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, 
men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. 
Derfor kun beskatning af 500 kr. 
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grupplIvsordnIngen

Jens Thomsen
økonomirådgiver

I 2020 blev gruppelivsordningen opgraderet, så 
udbetalingerne ved sygdom og død blev hævet 
og er nu gældende til udgangen af det år, du 
fylder 70 år.

gruppelivsordning indeholder 3 forsikringer:
• Livsforsikring - Forenede Gruppeliv
• Kritisk sygdom - Forenede Gruppeliv
• Ulykkesforsikring - Tryg

livsforsikring:
Livsforsikringen er opdelt i forskellige alderstrin, 
hvor de yngre får en højere erstatning end de 
ældre. Livsforsikringen dækker erstatninger 
mellem 1.000.000 kr. og 200.000 kr.

kritisk sygdom:
Får du en af de kritiske sygdomme, der er 
dækket af forsikringen, så får du en udbetaling 
på 100.000 kr.

ulykkesforsikring:
Ulykkesforsikringen dækker ulykker i Norden 
og Grønland samt i EU-lande. Forsikringen 
dækker også under rejser og ophold af indtil et 
års varighed i resten af verden.
Forsikringen dækker desuden ulykker relateret 
til brug af ATV i det daglige arbejde på bedriften 
og særlig øje/øre dækning. Forsikringen dæk-
ker ved 5 % méngrad og bliver fordoblet ved 30 
% méngrad.

prisstigning for 2021:
Gruppelivsordningen fik markant bedre dæknin-
ger i 2020. Livsforsikringen blev næsten fordob-
let for de yngste medlemmer, og erstatningen 
ved kritisk sygdom blev reelt fordoblet. Prisen er 
samtidig holdt så lavt som muligt.

I de seneste år har der desværre været et ekstra-
ordinært stort antal skader og derfor stiger prisen 
ca. 1.000 kr. pr. person.
Det er dog stadigvæk en stærk og attraktiv pris 
for en forsikring, der dækker til udgangen af 
det år, du bliver 70 år, og samtidig udbetaler 
op til 1.000.000 kr. i livsforsikring, 100.000 kr. 
i kritisk sygdom samt en ulykkesforsikring der 
dækker fra 5 % méngrad.

Landbrug & Fødevarers
gruppelivsordning for medlemmer
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lemvIg kommune

René Møller
virksomhedskonsulent, Lemvig Kommune

Psykiatrien tilbyder krisehjælp
til minkavlere og deres ansatte
Region Midtjyllands psykosociale beredskab 
tilbyder krisehjælp til borgere, der bor eller ar-
bejder på minkfarme i Vest-, Midt- og Østjyl-
land. Det er et supplement til kommunernes 
og andres støtte til de kriseramte minkavlere, 
deres familie og de ansatte på farmene.

- Minkavlerne og deres ansatte er i en helt 
ekstraordinær situation, hvor de mister deres 
levebrød på meget kort tid. De er under eks-
tremt pres. Derfor vælger vi at aktivere vores 
psykosociale beredskab, så vi kan støtte bedst 
muligt op om kommunernes indsats overfor de 
berørte borgere i denne ulykkelige situation, si-
ger sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Regi-
on Midtjylland, Claus Lassen Graversen.

erfarent personale står klar
Beredskabet omfatter bl.a. psykiatriske syge-
plejersker, psykologer og psykiatere, der med 
kort varsel kan rykke ud og tilbyde krisehjælp.

Konkret er det i første omgang Regionspsykia-
trien Vest i Herning og Børne- og Ungdomspsy-
kiatrisk Afdeling, som står klar til at hjælpe.

De borgere, der bor eller arbejder på minkfar-
mene og har behov for hjælp udover de kom-
munale tilbud, kan kontakte: 7847 4754
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ejendom & jura

Bjarne Henriksen
ejendomsrådgiver og adokat (L)

Afdelingen Ejendom og Jura har lige gennem-
ført behandlingen af et dødsbo hvor en fortje-
neste på jorden på 650.000 kr. blev beskattet 
til 0 kr., og arveafgiften blev ved anvendelse af 
delvist arveafkald nedsat også til 0 kr.
 
Dette kan opnås ved, at der ved salg af land-
brugsejendomme for ægtefæller, er en skatte-
fri grænse for friværdier op til ca. 6.000.000 kr., 
og det halve for dem, der ikke er eller har været 
gift.
 
Arveafgiften til 0 kr. opnås ved, at voksne børn 
(livsarvinger) giver delvist arveafkald til fordel 
for den længstlevende af sine forældre, hvor 
boafgiften til længstlevende forældre er 0 kr.

Herefter kan længstlevende forældre give ga-
veafgiftsfrie gaver til børnene (livsarvingerne) 
og på den måde mindske arveafgiften (boafgif-
ten) ved længstlevendes død.
 
Et godt råd er derfor, at hvis ældre ægtefæller 
og enlige ejer en landbrugsejendom, og den 
samlede friværdi er under 6.000.000 kr., er 
det godt, også inden én af ægtefællerne dør, 
at kontakte Ejendom og Jura, og få aftalt og 
tilrettelagt, hvorledes et senere salg skal gen-
nemføres.
 
Er friværdien over 6.000.000 kr.,  kan der også 
gøres noget, herunder ved anvendelse af æg-
tepagt.

Ingen skat og ingen arveafgift
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It-afdelIngen

Henning Kaasgaard
IT-rådgiver

Ny stationær computer inden jul?
Er din gamle computer ved at være langsom 
og udtjent, så er det måske nu, du skal overve-
je at købe en ny?

Lige nu har vi et godt tilbud på en lynhurtig sta-
tionær computer med tre års garanti. Vi hjæl-
per gerne med at overføre alle ønskede data 
fra den gamle computer til den nye og sørger 
for, at du bliver godt kørende igen.

Vi kan også tilbyde et ”serviceeftersyn” af din 
gamle computer med optimering og en ny hur-
tig SSD harddisk. Det kan gøre underværker 
mht. hastighed og ydeevne.

Kontakt Henning Kaasgaard på tlf. 5124 5836 
for yderligere oplysninger



svInerådgIvnIngen

13TEAM Sohold
SvineRådgivningen

Soliv 2.0
Flere søer skal overleve
Dødeligheden blandt danske søer er i de sene-
ste år steget. Sodødelighed dækker over flere 
ting - det er søer, der bliver slagtet, bliver aflivet 
eller dør af sig selv. Det er vigtigt, at du som 
producent har den viden og de redskaber, der 
skal til, for at sikre velfærden i farestalden og 
drægtighedsstalden og dermed få en længere 
levetid for søerne. 

Hos SvineRådgivningen arbejder vi med en 
målsætning om, at maksimalt 9 pct. af årssøer-
ne dør eller aflives. Det er derfor vigtigt, at der 
er fokus på sodødeligheden ude i besætnin-
gerne, så vi sammen kan vende kurven og få 
dødeligheden til at falde. Det er muligt, for vi 
har gjort det tidligere. 

Det har stor betydning at vide præcis, hvornår i 
cyklus søerne dør, da de tiltag, der skal og kan 
gøres, ikke er ens! 

Ved at registrere dødsårsager samt i hvilken 
del af cyklus det sker, kan vi sammensætte 
den helt rigtige individuelle handlingsplan til 
besætningen.

Hvis du har én af de besætninger, som ligger 
med en sodødelighed på over 15 %, så har vi 
et tilbud til dig. 

Vi kan udarbejde de nødvendige analyser via 
dine data fra PigVision eller Cloudfarms, og på 
den måde finde ud af præcis hvor det er, du 
skal sætte fokus, og hvad der skal arbejdes vi-
dere med.  

Kontakt SvineRådgivningens TEAM Sohold og 
hør mere på tlf. 7015 1200.
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byggerI & teknIk I/s

Status på
kvægstaldsbyggeriet 2020
2020 har jo på mange måder været et meget 
mærkeligt år med corona, nedlukning af landet 
hen over foråret og genopblusning af virus her 
i efteråret.

I bygningsrådgivningen har vi selvfølgelig taget 
vores forholdsregler i forbindelse med besøg, 
afholdelse af byggemøder mv. Men i det store 
hele har det ikke påvirket vores arbejde. Hel-
digvis har det heller ikke frataget mælkeprodu-
centernes lyst til at investere og udvikle deres 
bedrifter.

små og store stalde 
Der har hen over foråret været rigtig mange 
henvendelser om rådgivning til både store og 
små projekter. Hvor vi måske har set lidt en ny 
trend især blandt lidt yngre mælkeproducenter, 
der ønsker at etablere sig på lidt mindre bedrif-
ter. I hvert fald har vi i år arbejdet med 3 pro-
jekter, hvor der skal bygges til 70 – 75 køer og 
1 malkerobot. Noget vi ikke har set i mange år.

Det er en besætningsstørrelse vi ikke har så 
mange af i Danmark, men det er den mest ud-
bredte staldstørrelse i vores naboland Norge, 
hvor over 50 % af køerne nu bliver malket med 
robotter. Det er den højeste andel med malke-
robotter i verden.

Det bliver spændende at se om nogle af disse 
projekter kan realiseres, og om der er økonomi 
i driften.

Der har også været flere større projekter i år, 
hvor man efter en udvidelse kommer op på de 
1000 – 1200 køer. Her er det nogle helt andre 
udfordringer omkring den daglige logistik og 
håndteringen af dyrene, der gør sig gældende. 

I disse projekter er der ofte et nyt malkecen-
ter med, da mange begynder at blive klemt 
på malkekapaciteten. Besætningen er gradvis 
blevet udvidet, mens der stadig bliver malket i 
den malkestald, der blev bygget til 150 køer for 
12 – 15 år siden. Samtidig er man måske gået 
over til 3 gange malkning. Så vi ser efterhån-
den en del steder, hvor der malkes i 16 – 18 
timer i døgnet.

malkning
For de større bedrifter er det stadigvæk et 
egentlig malkecenter med en parallel malke-
stald, der stases på. Men der begynder også 
at være en interesse for automatisk malkning 
igen.
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byggerI & teknIk I/s

Helge Kromann
kvægstaldsrådgiver

Status på 
kvægstaldsbyggeriet 2020 - fortsat

For første gang i flere år, er antallet af malkero-
botter steget i Danmark, og det er ikke kun be-
sætninger, der i forvejen har robotter, der har 
fået en ekstra enhed ind. Der er også kommet 
nye besætninger til.
 
automatisk malkning i malkestalden
Der er også en stigende interesse for automa-
tisk påsætning i malkestalden. Hvor både GEA 
og De Laval i flere år har produceret en robot-
karrusel, som bl.a. kan ses i Tyskland. Selv om 
investeringen er noget større, begynder vi at 
kunne lave et regnestykke, der matcher de al-
mindelige karruseller, da lønudgifterne er væ-
sentlig mindre.

batch malkning
En anden form for automatisk malkning i større 
besætninger er den såkaldte ”batch malkning”, 
hvor man sætter en antal malkerobotter f.eks. 
10 til 12 stk. ind i et malkecenter og malker et 
hold af gangen. Det giver en stor udnyttelse af 
robotterne og et lille arbejdsforbrug, da der kun 
skal hentes køer til malkning. Både robotkarru-
sellerne og batch malkning er det man kalder 
overvåget automatisk malkning, hvor malkeren 
mere har en værkfører funktion. 

Billedet af GEA robotkarrusel er fra en besæt-
ning på 800 køer i det sydlige Tyskland.
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