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bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Peter Just
Formand for kvægudvalget

Vinteren er i gang, og vi har nu haft den kol-
deste nat i 3 år. Temperaturen her sagde -8o. 
Den første sne har også været til stor glæde for 
mange af de hjemsendte børn. Det er rart, at 
der trods store forandringer i klimaet stadig kan 
være noget, der minder om vintervejr. 

Covid-19 fylder stadig utrolig meget hos alle. 
Med de seneste restriktioner er det stadig svært 
at mødes fysisk, både privat og erhvervsmæs-
sigt. Det giver dog anledning til at mødes over 
Teams, hvor tiden bliver udnyttet mere effek-
tivt. Dog mangles det sociale. Vi ser lyst på 
fremtiden, og håber vaccinen vil gøre den sto-
re forskel. 

I december fyldte Brexit en del, inden den en-
delige aftale var kommet på plads. De fleste 
var spændte på, hvilken aftale der ville være 
muligt at lave med Storbritannien, og hvilke 
konsekvenser det ville få. For landbrugsvarer 
får det ikke de store konsekvenser, udover 
mere papirarbejde. Desværre rammes de dan-
ske fiskere hårdt. De bliver fra 2026 begrænset 
i at fiske i både britisk og norsk farvand, og lo-
kalt vil det nok også kunne mærkes, da der er 
en del fiskeindustri i Lemvig Kommune.

Arla havde meldt ud, at Brexit kunne have be-
tydning for vores mælkepris, så man valgte at 
sænke prisen fra 1. januar. Heldigvis er det 
ikke gået så galt, og den frygtede told på land-
brugsvarer udeblev. Derfor håber jeg, at Arla 
igen vil hæve mælkeprisen til februar. 

Allerhårdest ramt er minkavlerne, der ikke er et 
eksisterende erhverv i Danmark længere. Re-
geringen har vedtaget, at det er ulovligt at have 
minkavl i Danmark. Håndteringen af hele mink-
sagen har været under alt kritik. Både beslut-
ningen om, at alle mink skulle slås ned, men 
også selve håndteringen af aflivningen af dy-
rene derefter. Politikerne kunne tage en hurtig 
beslutning om, at grave minkene ned, tæt på 
en sø og drikkevand. At det derimod kan tage 
op til 6 måneder at finde ud af, om de skal gra-
ves op igen, har for mange været en gåde. Jeg 
har den dybeste medfølelse med minkavlerne. 
Jeg håber snart, der vil komme en afklaring 
omkring deres kompensation, og at de dermed 
kan komme videre.         

Det er nu et år siden, jeg blev valgt som for-
mand for Kvægbrugsudvalget, og dermed får 
jeg automatisk en plads i bestyrelsen. Jeg sy-
nes, det er spændende at være en del af be-
styrelsen og være med til at sætte sit præg på 
Landboforeningen. Jeg håber, at vi i 2021 kan 
få holdt nogle af de planlagte møder og arran-
gementer.



Henrik Damgren
Direktør4

sekretarIat

Jens Hejselbæk er stoppet
hos Lemvigegnens Landboforening
Få dage før Jens bliver 70 år og få måneder før 
han ville have opnået 25 års jubilæum hos Lem-
vigegnens Landboforening har Jens valgt, at nu 
skal tilværelsen som planterådgiver være slut.

Nogle få har vidst det i lang tid. Jens skrev til 
mig sidst i august, at han ønskede at opsige stil-
lingen senest ved udgangen af januar, idet han 
søgte andet arbejde. Han ønskede ikke opsigel-
sen offentliggjort. Hertil kommer at Jens ikke har 
ønsket nogen form for markering af sit jobskifte, 
som han helst kalder det.

Jens Hejselbæk kom til Lemvigegnens Land-
boforening som leder af planteavlsrådgivningen 
i august 1996, dengang hvor en planterådgi-
ver ordnede alt vedr. miljøansøgninger, gød-
ningsregnskaber, ansøgninger om EU-tilskud, 
dyrkningsvejledning, anvendelse af kemikalier, 
forpagtningskontrakter og lidt landboret. Jens 
mestrede det hele, selvom han nok var aller-
bedst i marken hos jer landmænd, hvor han 
stortrivedes. Alle aftaler og iagttagelser er nøje 
blevet noteret i ”den sorte bog” for at assistere 
hukommelsen, når der senere blev behov for 
det.

Jens’ viden omkring planter og ikke mindst plan-
teværn er legendarisk. Blandt landmænd og 
rådgiverkollegaer nyder han stor anerkendelse 

for sin paratviden omkring planteværn. Engang 
havde vi opgaven at realisere et dødsbo, hvor 
der ikke havde været ryddet op i kemikalierum-
met i mange år. Jeg tog Jens med for at assiste-
re. Jeg ved, at der eksisterer software til tablets, 
som betyder, at med fotografering af kemikalie-
beholderens etikette kan tabletten oplyse, om 
kemikaliet fortsat er til lovlig brug. Behøver jeg 
at fortælle, at det udstyr havde Jens overhove-
det ikke brug for, uanset hvilken dunk jeg fandt 
frem fra depotet.

Efter ønske fra Jens bliver der ingen officiel mar-
kering af fratrædelsen,  70 års fødselsdag eller 
noget som helst andet omkring hans person. In-
ternt markerede vi Jens  ved et personalemøde 
kort før jul, hvor han fik gaver fra foreningen og 
fra personalet. I hans arbejde har det altid været 
sådan, at det ikke er ham, det skal dreje sig om, 
men det faglige og jer som kunder.

Jens ønskes herfra alt det bedst i sin nye tilvæ-
relse, hvor dagene vil  blive delt mellem fami-
lien og et chaufførjob hos en pakkedistributør. 
Samtidig sender vi Jens afsted med stor tak for 
en dedikeret indsats for landbruget i Nordvest-
jylland og bidrag til opbygning af den plante- og 
miljørådgivning, som i dag virker langt udenfor 
det område, som er Landboforeningens oprin-
delige dækningsområde.
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Direktør

Personalenyt
ny planterådgiver
I sidste nyhedsbrev omtaltes en nyansættel-
se af Thomas Gram,der er tiltrådt som plante-
avlsrådgiver hos os pr. 15. januar. Vi glæder 
os over ansættelsen og er overbeviste om, at 
Thomas bliver en gevinst for jer og huset.

nye leder af regnskabsafdelingen
Som ny leder af regnskabsafdelingen er an-
sat Else Olesen, som kommer fra en stilling 
som ledende revisor hos Beierholm. 
Else har en betydelig erfaring med såvel revi-
sion og regnskab for selskaber, ligesom hun 
også har arbejdet med regnskaber for per-
sonligt ejede virksomheder.  
Else bor i Harboøre med sin mand og 2 teen-
age børn. 
Else starter jobbet hos os pr. 1. april 2021. 

Else vil være vor spidskompetence for så vidt 
skat og selskabsregnskaber, og vil på den 
måde også kunne være rådgiver for andre, 
end de kunder, som hun har regnskabsansvar 
for. 

yderligere to ansættelser i regnskabsade-
lingen
Pr. 1. februar har vi ansat Inge R. Sørensen som 
revisor. Hun har flere års erfaring fra arbejde 
med landbrugsregnskaber og hertil god erfaring 
med skattemæssig opgørelse af dødsboer og 
administration af socialøkonomiske ordninger. 
Inge har også arbejdet med selskaber og skatte-
mæssige opgørelser for alle typer af virksomhe-
der med forskellige ejerformer. Inge vil sammen 
med Bjarne Henriksen være vor spidskompe-
tence på opgørelse af dødsboer og beskatning 
af disse. 

Herudover har vi med tiltrædelse pr. 1 marts 
ansat en juniorkonsulent. Navnet kan desvær-
re ikke offentliggøres endnu, da opsigelsen i 
nuværende stilling først foretages sidst i januar 
måned.

Alt i alt er det til stor tilfredshed, at vi så relativt 
hurtigt har kunnet genbesætte de ledige stillin-
ger efter Ulrik Sand Poulsen, Karina Lyberth og 
Lissi Kjær Christensen som alle har søgt nye 
udfordringer.

Herfra skal lyde en stor tak til dem for hhv. 9, 12 
og 13 års stor indsats for Lemvigegnens Land-
boforening. 
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regnskabsafdelIngen

Søren Lund
Økonomirådgiver

lovforslag
Der ligger i øjeblikket et lovforslag til behandling 
i folketinget vedr. øget afskrivningsmulighed og 
øget bagatelgrænse for straksafskrivninger.
Der foreslås, at der i perioden fra den 23. no-
vember 2020 til udgangen af 2022 skal kunne 
afskrives med 116 % af anskaffelsessummen 
ved køb af visse nye driftsmidler. 

I første omgang er maskiner, der drives af fossi-
le brændstoffer ikke medtaget, men meget tyder 
på, at eksempelvis traktorer medtages under 
forudsætning af, at de forsynes med nummer-
plade.

Der foreslås endvidere at øge bagatelgræn-
sen for straksafskrivninger af småaktiver fra 
kr. 14.100 til kr. 30.000, gældende fra den 23. 
november 2020.

tastselv-koden til skattestyrelsen
31. december 2021 udfaser Skattestyrelsen 
muligheden for at benytte TastSelv-kode til at 
få adgang til skattemappen på Skattestyrel-
sens hjemmeside

Derfor er det en god idé allerede nu at begyn-
de at bruge NemID i stedet for.

Lovforslag
TastSelv-koden til Skattestyrelsen

husk at 
udfylde og indsende 
statusseddel snarest 
muligt, hvis det ikke 

allerede er gjort.
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regnskabsafdelIngen

Jens Thomsen
Økonomirådgiver

Skattefri seniorpræmie
Siden 1. juli 2019 har det været muligt at optje-
ne en skattefri seniorpræmie, hvis der fortsæt-
tes med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Det er muligt at få enten et eller to beløb i se-
niorpræmie afhængigt af, hvor længe arbejdet 
fortsættes.

Første seniorpræmie: 
42.840 kr. (2020) / 43.697 kr. (2021)
• Være født den 1. januar 1954 eller senere.
• Have arbejdet mindst 1.560 timer, de første 

12 måneder efter folkepensionsalderen er 
nået. Det svarer til i gennemsnit at arbejder 
30 timer i ugen.

Første udbetaling sker i 2020, idet personer 
født i første halvår af 1954 opnår folkepensi-
onsalderen i andet halvår af 2019.

Anden seniorpræmie: 
25.500 kr. (2020) / 26.010 kr. (2021)
• Være født den 1. januar 1954 eller senere.
• Have arbejdet mindst 1.560 timer fra 13. – 

24. måned efter folkepensionsalderen er 
nået. Det svarer til i gennemsnit at arbejde 
30 timer om ugen.

12 måneders perioden regnes i fulde måneder 

fra den første i måneden efter opnåelse af fol-
kepensionsalderen.

Der er ikke krav om, at du er berettiget til eller 
har modtaget den første seniorpræmie for at 
opnå den anden seniorpræmie. Præmien kan 
optjenes, uanset om du får udbetalt folkepen-
sion, eller du udskyder den.

Det er ikke et krav for lønmodtager, at der skal 
arbejdes 30 timer om ugen i 52 uger. Det er f. 
eks. muligt at arbejde fuldtid i ca. 10 måneder 
hvor der arbejdes 1.560 timer. Seniorpræmien 
kan dog først udbetales efter 12 måneder. 

Lønmodtager skal ikke ansøge om seniorpræ-
mien, da det sker automatisk. Selvstændige 
skal selv ansøge om seniorpræmien på et ske-
ma fra Udbetaling Danmark.

Timelønnen skal mindst udgøre 123,97 kr. i 
2020 og 126,82 kr. i 2021 for både lønmodta-
ger og selvstændige.  Beløbet er svarende til 
indkomstkravet for ret til arbejdsløshedsdag-
penge.

For selvstændige skal den skattemæssige 
overskud før renter i 2020 være på 
1.560 timer x 123,97 kr. I alt 193.394 kr.
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regnskabsafdelIngen

Jens Thomsen
Økonomirådgiver

er du født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 
1954?
På grund af COVID-19 er der indført særlige 
regler for personer født mellem 1. januar - 30. 
juni 1954. Er du født i denne periode, skal du 
kun have haft 1.040 løntimer, de første 12 må-
neder, efter du har nået folkepensionsalderen. 
Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 20 
timer om ugen. 

For selvstændige skal den skattemæssige 
overskud før renter i 2021 være på 
1.560 timer x 126,82 kr. I alt 197.840 kr.

Seniorpræmien udbetales skattefrit. Præmien 
vil ikke medføre fradrag i ydelser efter anden 
lovgivning, og vil heller ikke indgå i beregnin-
gen af pensionstillæg, ældrecheck mv.

Skattefri seniorpræmie - fortsat
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planter & mIljø

Lotte S. Nielsen
Miljørådgiver

Har du over 750 stipladser til søer, 2.000 sti-
pladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 
stipladser til fjerkræ på samme ejendom?

 Tillykke, du har vundet en miljøledelse 

 Desværre, du vandt ikke en miljøledelse 
 i denne omgang

Fra den 21. februar 2021 er miljøledelse lov-
pligtigt på alle større svine- og fjerkræbrug, der 
er nævnt herover (såkaldte IE-brug). Kvæg-
brug er ikke omfattet af krav om miljøledelse.

Miljøledelse handler om at arbejde for ressour-
cebesparelser, minimering af risiko for miljø-
uheld mv., altså at være opmærksom på, hvor-
dan den daglige drift af landbruget kan have 
betydning for miljøet.

Miljøledelse på alle større svine- og fjerkræbrug 
skal fra nu af kunne dokumenteres. Bl.a. skal 
der én gang årligt indsendes
• Logbog for brug af miljøteknologi (hvis der i 

miljøgodkendelsen er vilkår om f.eks. gylle-
køling, ugentlig gylleudslusning eller teltover-
dækning af gylletank)

• Dokumentation for husdyrbrugets miljøledel-
se, (at der er blevet arbejdet med husdyrbru-
gets miljøpolitik, miljømål, handlingsplan og 

løbende (årlig) evaluering af miljøarbejdet)
• Logbog for gennemført kontrol af husdyr-

brugets udstyr, (f.eks. tjek af gyllebeholdere, 
pumper, vand-, foder-, og ventilationssyste-
mer, siloer, transportudstyr, udbringnings-
udstyr mv.) samt en beredskabsplan for 
håndtering af uheld

• Dokumentation for fodring (krav om fase-
fodring, begrænsning af kvælstof- og fos-
forudskillelse)

Miljøledelse kan hjælpe dig til et bedre over-
blik, valg af indsatsområder og konkrete resul-
tater/besparelser.

Miljøledelse kan bidrage til at synliggøre be-
driftens gode tiltag for miljø, klima og bæredyg-
tighed.

Har du vundet i ovenstående quiz? 
Ønsker du hjælp til at komme videre? 
Så kontakt os gerne for en opfølgning på, hvor-
dan du kan få indført/dokumenteret miljøledel-
se!

Har du vundet en miljøledelse?
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planter & mIljø

Irene Lykke
Miljørådgiver

Den kommende klima-lavbundsordning fra Mil-
jøstyrelsen skal bidrage til at mindske udled-
ningen af drivhusgasser, samt skabe ny natur 
og et renere vandmiljø.

hvor meget kan jeg få i tilskud? 
Du kan få tilskud på op til 128.000 kr. pr. hektar 
lavbundsjord, som tages ud af drift.
Tilskuddet dækker engangskompensation til 
lodsejere, projektledelse, konsulentydelser, un-
dersøgelser og anlægsarbejde.
 
hvilke krav skal mit projekt leve op til? 
Minimum 10 ha af din jord skal tages ud af drift, 
og mere end 60 % af landbrugsjorden skal 
have et kulstofindhold over 6 %. 
På jorderne skal dræning og jordbearbejdning 
ophøre. Du må fortsat have dyr på græs, slå 
hø og gå på jagt.

hvilke projekter vil blive prioriteret, og 
hvordan passer mit projekt ind? 
Projekter, der understøtter interesser som 
f.eks. rent vandmiljø, Natura 2000 og bilag 
IV-arter, natur og biodiversitet, klimatilpasning 
vil blive prioriteret.
Fra 1. februar vil du kunne indtegne din jord på 
www.mst.dk/lavbund og se, hvilke interesser et 
lavbundsprojekt hos dig vil understøtte.

Hvor kan jeg finde ud af mere? 
Du kan læse mere om ordningen på: 
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/til-
skud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lav-
bund/, 
hvor du også kan se en lille video. 

Den 4. februar afholder Miljøstyrelsen desuden 
informationsmøde om ordningen. Miljøstyrel-
sen har endnu ikke offentliggjort nærmere tids-
punkt og mødested.

Du er også velkommen til at kontakte os på 
Landboforeningen og høre nærmere.

bemærk: 
Den endelige vejledning til ordningen er endnu 
ikke udgivet, så vi har ikke kendskab til alle de-
taljer endnu, herunder ansøgningsfristen.

Ordning om tilskud til 
lavbundsjord åbner 1. februar



12 Annette Bøeg Bruun
Chefrådgiver Produktion & Økonomi

Som, du sikkert har hørt eller oplevet, er pri-
serne på raps og soja steget markant. Dette 
gælder konventionel soja, men i særdeleshed 
NON-GM soja.  Aktuelle kontrakter vil ligge på 
et niveau omkring 4,50 kr./kg for NON-GM soja 
og 2,30 kr. pr. kg for raps. Udsigterne på læn-
gere sigt (efter høst) ligger lidt lavere for raps, 
men soja holder niveaet. 

Det er naturligvis usikkert, hvordan markedet 
er om 6 måneder. Vi vil dog opfordre til, at du 
er opmærksom på, om en mængde soja på 
en god kontrakt kan strækkes – altså tilpas det 
daglige forbrug af soja. Giv os et ring og lad os 
drøfte mulighederne.

Proteinpriser er på himmelflugt

produktIon & økonomI

 

 DISCLAIMER: AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for evt. tab pga. analyser eller for evt. fejl i analyser, kommentarer, anbefalinger, grafer osv. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for 
dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser, der er til personligt brug for abonnenter og ikke må kopieres uden tilladelse. 
KONTAKT: Ved spørgsmål til dit AgroMarkets abonnement kontakt da direktør Lene Krüger  eller din lokale AgroMarkets konsulent. Se mere på www.agromarkets.dk 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pris DKK  / 100 kg Køb af færdigfoder svin Køb af foderkorn  

Køb af foderkorn

Oliefrø Sojaskrå Rapsprodukter Andre produkter 

 

 Feb 21 Maj 21 Aug 21 Nov 21 Feb 22 Maj 22 Nov 22 
Matif 

SOJA

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

RAPS 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Diverse Andet 

www.agromarkets.dk/raavarer/foderfedt-olie/

 

RÅVARER 

KORN 

–

 

 

 

IVERSEDIVERSE 
 

Salg af korn Høst 2020 (afregning Dec 20) Høst 2020 (afregning jan-mar 21) Høst 2021 (afregning jan-feb22) 

Kilde: AgroMarkets Update+ 14.01.2021

soja: Misforholdet mellem udbud og efterspørgsel driver priserne op. Selvom sojabønnerne 
i går tog en slapper ovenpå massive prisstigninger, drevet af rapporten fra det amerikanske 
landbrugsminesterium, USDA, er trenden ikke til at tage fejl af. Den er stadig stigende.
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produktIon & økonomI

Annette Bøeg Bruun
Chefrådgiver Produktion & Økonomi

økologer 3 hjerte
En del ARLA økologer ønsker at blive tilmeldt 
3 hjerte ordningen. Du skal være OBS på føl-
gende:
Det er landmandens ansvar at fortælle Arla, 
når du har 3 Hjerter registreret hos Fødevare-
styrelsen. Du modtager tillæg fra Arla fra den 
dag, du har fortalt Arla det (mail til medlems-
service), og Arla kan få det bekræftet ved at 
kigge i CHR-registret. Arla kan styre afregnin-
gen på dagsniveau, så tillæg kan udbetales lø-
bende, og er ikke afhængige af månedsskifte 
eller andet.  

Vi har foretaget nogle beregninger på investe-
ringer i udeareal (må udgøre 2 m2 pr. ko af det 
samlede areal på 8 m2). Ved et tillæg på 5 øre/
kg EKM, en årlig leverance på 10.000 kg EKM, 
afskrivningsperiode på 4 år (tillæg udløber i 
august 2025) og en rente på 6%, kan du inve-
stere for 1.500 kr. pr. ko og have betalt investe-
ringsbeløbet tilbage på de 4 år. 
Kan investeringen gøres billigere, er der ind-
tjening her og nu. Selvom investeringen alene 
går i nul kan det fortsat være en rigtig god idé, 
da kravet om 8m2 pr. ko indføres for alle Arla 
økologer fra august 2025 – dog uden tillæg.

omlægning til non-gm
Mange har leveret NON-GM gennem længere 
tid, men der er en del, der er i gang med om-
lægning nu. Arla har i en mail til dig bekræf-
tet, at du er tilmeldt NON-GM fra en given dato 

(som du har oplyst Arla). Det opstartsbesøg, 
som Arla sikrer, du får, ligger i perioden fra 1. 
februar til 1. juli. Dette betyder, at mange vil op-
leve, at opstartsbesøg ligger efter, du er startet 
op og er begyndt at få tillæg. Det er helt OK og 
Arla beklager den lidt uklare formulering.

mineraler – over eller under forsyning
Der har de seneste uger været skrevet en del 
omkring mineralforsyningen startende med en 
artikel af Niels Bastian Kristensen, der skøn-
ner, at mange køer overforsynes med mine-
raler. Skal du kunne foretage en vurdering på 
din ejendom, forudsætter det, at du har mine-
ralanalyse på din grovfoder. Ikke nødvendigvis 
alle slæt græs men minimum 1. og gerne også 
3. eller 4. slæt. Niels Bastians artikel er ikke 
ensbetydende med, at du med en gårdblan-
ding overforsyner køerne med mineraler, men 
et opråb til ikke at køre i blinde, og at ”livrem og 
seler” kan blive både for dyrt og direkte uhen-
sigtsmæssigt for koen. 
Vær opmærksom på at din jordtype, vejret m.m. 
spiller ind, og at vi derfor ikke kan generalise-
re denne problematik. Har du en gårdblanding 
anbefaler vi, at denne justeres efter årets høst 
af grovfoder. 

Har du ikke fået justeret i flere år, er dette må-
ske anledningen? Vi bidrager gerne med en 
vurdering heraf.

Aktuelt nyt fra Kvægrådgivningen



12 Annette Bøeg Bruun
Chefrådgiver Produktion & Økonomi

Alle virksomheder med ansatte skal have en 
APV. At have en APV er et lovkrav, og den skal 
revideres minimum hver 3. år, eller hvis der sker 
ændringer i arbejdsprocesser og metoder m.v., 
som har betydning for virksomhedens arbejds-
miljø. 

En APV kan være med til at sikre mindre syge-
fravær, et godt arbejdsmiljø, øget produktivitet 

og færre ulykker og dermed færre omkostnin-
ger. En alvorlig ulykke hvor medarbejderen er 
sygemeldt minimum 3 uger koster typisk om-
kring 90.000 kr.

En APV skal være skriftlig og tilgængelig for alle 
virksomhedens ansatte samt Arbejdstilsynet. 

Når APV’en udarbejdes er det vigtigt at kortlæg-
ge alle arbejdsmiljøforhold på virksomheden og 
behandle de risikoområder, som medarbejder-
ne bliver udsat for på en arbejdsplads. 

Opgørelser fra mælkeproducenter over ulykker 
viser, at 42 % af de alvorlige ulykker sker ved 
håndtering af kvæg, hvor over halvdelen sker 
for de 16 - 29 årige, 19 % af de alvorlige ulyk-
ker sker ved arbejde med maskiner, 13 % af de 
alvorlige ulykker sker ved fald fra højden. En al-
vorlig ulykke er 3 uger eller mere sygefravær.

Her på kontoret kan vi tilbyde udarbejdelse af en 
APV og analyse af håndtering af dyr i specifikke 
situationer samt opfølgning på APV og analyse. 
Vi bidrager også gerne med opfølgning og gen-
nemgang med dine ansatte.

Kontakt Camilla Schilling Pedersen (21270179) 
for yderligere information.

APV - Arbejdspladsvurdering

produktIon & økonomI



15SvineRådgivningen

svInerådgIvnIngen

Invitation til temadag for
udendørs svineproduktion 2021
SvineRådgivningen inviterer, i samarbejde 
med SEGES Økologi Innovation, til temadag 
for udendørs svineproduktion under overskrif-
ten: klima og udvikling.

Temaagen afholdes tirsdag den 2. marts 2021 
kl. 09.00 – 16.00 på landbrugscenteret i 
billund, majsmarken 1.

Hør blandt andet om:
• Den klimaneutrale gris 
 v/ Gustaf Bock, Director, Sustainable Far-

ming – Danish Crown
• Klimaberegninger på bedrifts- og produkt-

niveau 
v/ chefforsker Frank Oudshoorn, SEGES
Økologi Innovation

• Tanker om klima og udvikling på min bedrift 
v/ Økologisk svineproducent Nicolaj Peder-
sen, Hovborg

• Debat – fortsat udvikling i udendørs produk-
tion – hvordan? 
v/ producent Hans Erik Jørgensen, For-
mand for Økologisektionen L&F

Tilmelding senest onsdag den 24. februar på 
tlf. 70151200. Dagen afholdes efter gældende 
COVID-19 retningslinjer.

Find hele programmet på vores hjemmeside: 
www.svineraadgivningen.dk
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byggerI & teknIk I/s

En strategi er en langsigtet planlægning, som 
fører frem til et mål. 

For maskinparken er målet normalt at nå et 
omkostningsniveau, der er så lavt som muligt. 
Det kræver kendskab til omkostningsniveauet 
for de maskiner, du selv har og omkostningen 
ved alternativet til at udføre opgaven selv. Og 
desuden klare aftaler om, hvad prisen skal 
være på opgaver, der lejes til.

Forudsætningerne for disse tal skal bl.a. findes 
i spørgsmål som:
• Er du dygtig til at arbejde med maskiner og 

pleje en maskinpark?
• Har du de rigtige medhjælpere til også at 

køre med maskinerne, og er det med til at 
skabe en mere interessant arbejdsplads? 

• Passer maskinsammensætningen og dens 
arbejdsprofil sammen med gårdens øvrige 
arbejdsprofil og maskinsammensætning? 
Altså har du en positiv rettidseffekt ved de 
opgaver, du selv udfører?

• Er de nødvendige sparring til stede for at 
træffe beslutninger om maskinvalg- og 
sammensætning?

I forlængelse af svarene på disse spørgsmål 
ligger der et analysearbejde. Og her skal du 
være tro mod tallene – både før og efter inve-
steringen.

før investering: 
Når der opstilles investeringskalkuler på ma-
skiner for at se, om du kan ramme det omkost-
ningsniveau som strategien sigter efter, skal 
forudsætningerne være realistiske. 2 parame-
tre der ofte fejlvurderes, er kapacitet og værditab. 

Kapaciteten vurderes ofte højere, end den er 
i virkeligheden.Det handler ikke kun om, hvor 
meget der kan præsteres under de bedste for-
hold og på de største marker. Det skal være et 
realistisk gennemsnitligt tal. 

Hvad angår værditabet, kan du jo blot kigge på 
en af dine traktorer, der måske er 3 år gammel, 
og få et bud på prisen i ren handel. Så har du 
et direkte og måske ikke særlig rart billede af, 
hvad værditabet er. 

Maskinstrategi



Kurt Mortensen
Energi- & Teknikrådgiver

byggerI & teknIk I/s
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efter investering
Der skal anvendes den reelle omkostning på 
trækkraften til redskabet. Du fristes måske til 
blot at påligne redskabet de direkte omkostnin-
ger til trækkraft – altså vedligehold, brændstof 
og løn. Derved får du et kunstigt lavt omkost-
ningsniveau på opgaven. 

Hvis den reelle pris på trækkraft ikke anven-
des, svarer det til, at der ingen afskrivning er 
på traktoren. De, der f.eks. leaser en traktor, 
ved, at der er en pris på både ”overkørte” og 
”underkørte” timer. Denne pris er udtryk for af-
skrivningen. Kigges der på en brugt traktor er 
noget af det første, der kigges efter, netop hvor 
mange timer den har kørt. Derfor skal du huske 
at anvende den reelle omkostning på traktoren 
ved beregning af omkostninger på et redskab.

strategien
Når foranstående er på plads, handler det om 
at finde det mix af maskiner, der over tid gi-
ver det omkostningsniveau, som er målet for 
strategien. Hver investering skal bidrage til op-
fyldelse af strategien. Som nævnt i indledningen 
handler det ikke kun om omkostningerne til dine 
egne maskiner. I det omfang, du lejer til at få ud-
ført opgaver, skal der også være klare aftaler 
om omkostningsniveauet for opgaverne. Ad 
hoc rekvirering af ydelser, der lejes ind, bliver 
som regel dyre opgaver. 

Hos Byggeri & Teknik I/S har vi udført masser 
af investeringskalkuler, maskinomkostnings-
analyser og oplæg til maskinfællesskaber. 

Vi står også til rådighed med hjælp og analyser 
til at få din maskinstrategi på plads.

Maskinstrategi - fortsat
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18 Anders Kusk Dalsgard
Formand, Lemvigegnens Landboungdom

Der er jo desværre ikke sket for meget i land-
boungdom siden den 11. marts, hvor der blev 
lukket ned første gang. Mange gode og spæn-
dende arrangementer har vi været nødt til at af-
lyse. Heldigvis nåede vi at få afholdt lidt i som-
mers, da forsamlingsforbuddet var hævet til 50 
mand. 

Et spændende besøg på Vestjysk Træemballa-
ge i Ramme er det da blevet til. 
De første par måneder af i år ser det desværre 
også ud til at blive meget stille. De skulle ellers 
have budt på nogle gode aftener ved en af  eg-
nens maskinstationer og hos en lokal mælke-
producent. Heldigvis er opbakningen fra bøn-
derne god, så når der engang bliver frit igen, har 
vi mange gode emner skrevet i bogen.
 
I september fik landsorganisationen heldigvis 
afholdt årsmøde på Hammerum Landbrugs-

skole, hvor vi fik valgt en ny formand, som blev 
Niels Skovgaard fra Silkeborgområdet. En dyg-
tig mand der tegner til at være en rigtig god aktiv 
for organisationen. Bjørn Nielsen, som har væ-
ret i vores lokalbestyrelse i en del år, fik des-
uden også en plads i landsledelsen. 

Vores egen generalforsamling blev afholdt midt 
i november, med cirka 45 deltagere. Det var 
noget anderledes end normalt. Ingen spisning, 
langt mellem stolene og en hurtig og konsekvent 
afvikling, hvor vi stadig nåede igennem alt. 
Ud af de 11, der var i bestyrelsen, blev de 5 skif-
tet ud. Jeg selv fik lov at tage et par år mere som 
formand. 
Vi glæder os alle til, at der bliver åbnet noget 
mere, så vi kan komme til at lave nogen aktivi-
teter. Det er jo det, der er formålet med forenin-
gen, og det der holder gejsten oppe hos os.

Nyt fra Landboungdom

På billedet øverst - bestyrelsen efter generalforsamlingen (fra venstre mod højre):
Jesper Graversen, Fabjerg - Christian Lundgaard, Vandborg - Casper Bech Poulsen, 

Dybe - Malene Dalgaard, Vemb, - Anders Kusk Dalsgaard, Lemvig, - Anne Mette 
Krogsgaard, Gudum - Lasse Toft, Gudum - Jens Gransgaard, Bøvlingbjerg - 

Anders Lundgaard, Vandborg - Jens Lind, Vandborg - Esben Skovmose, Tørringhuse
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Vi vil så gerne snakke med dig, og hjælpe hvor vi kan - så 
hermed en lille opfordring.

Når der ringes ind på Landboforeningens hovednummer, og 
du bliver stillet videre, prøver vi naturligvis altid på at besva-
re dit opkald. Men vi kan være optaget. 

Vores telefonsystem kan desværre ikke vise dit telefonnum-
mer, når du er blevet viderestillet fra en anden telefon. Der-
for en opfordring til, at du lader telefonen ringe, indtil du kan 
indtale en besked. Her oplyser du navn og telefonnr., og så 
ringer vi selvfølgelig tilbage, når vi har mulighed for det.

dIverse
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