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H 
østen nærmer sig sin afslutning. 
For rene planteproducenter vil pris-

stigninger opveje en god del af den 
manglende mængde. For husdyrprodu-
center giver den mindre høst og stigen-
de foderpriser noget af en ekstra reg-
ning. Sådan er vilkårene, når vi er un-
derlagt naturens luner, og hvis vi ellers 
ikke har lavet fejl i løbet af vækstsæso-
nen, må vi være tilfredse.  

Jeg får ofte stillet spørgsmål vedrøren-
de landbrug fra ikke landboere. I neden-
stående svar tager jeg udgangspunkt i 
flere sammenhængende spørgsmål fra 
damen i Rønne. Sådan er det, når man 
er formand for Bornholms Landbrug & 
Fødevarer. Men som nævnt, så mange 
gange, kan det jo ikke gøre det alene. 
Vi må være mange om at svare.  

Går du ind for økologi, blev der spurgt. 
Ja! Og jeg glæder mig over det gode 
forhold, der er mellem øens økologiske 
og konventionelle producenter.  

Hvilken driftsform er den bedste?  De er 
lige gode. Økologi har intet med en 
særlig kvalitet at gøre. Den udgør der-
imod en særlig driftsform. Men der her-
sker mange myter om økologiske føde-
varer. Og er du tilstrækkelig uvidende 
eller ser stort på reelle fakta, da kan du 
være villig til at anprise økologien på 
bekostning af den konventionelle pro-
duktion. Det er et problem, og fører let 

til, at økologi bliver oversolgt politisk og 
af visse firmaer, der udbyder dagligva-
rer.  

Hvordan oversolgt? I bestræbelserne 
på at fremstå som noget særligt, undla-
der økologerne, at fortælle hele sandhe-
den. For eksempel om, at de i vid ud-
strækning anvender konventionel gylle 
til deres planter. Meget af det, som kal-
des økologisk, er altså en krydsning 
mellem økologisk og konventionelt. Da 
det er fuldt lovligt, burde det derfor ikke 
være hemmeligt. Man kan så undre sig 
over, at det er lovligt. Men alle ved jo, at 
planter skal forsynes med gødning. Det 
gælder også Dronning Ingrid pelargoni-
erne i vindueskarmen. Og når økologer 
ikke må bruge handelsgødning, og ikke 
råder over økologisk naturgødning i til-
strækkelige mængder, da bruger de 
konventionel gylle. Jeg synes, det hav-
de været mere gennemtænkt, at lade 
dem bruge handelsgødning. Den fejler 
jo heller ikke noget.  

Nr. 7 August 2021 

Damen fra Rønne 
v/ formanden, Lars-Ole Hjorth-Larsen 

Fortsættes næste side 
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Er økologien god for klimaet? Nej! Hvis man som borger 
via sine madindkøb gerne vil gøre noget godt for klima-
et, da køber man varer dyrket konventionelt. Og i land-
bruget interesserer vi os levende for at gøre en indsats 
til gode for klimaet. Det har vi publiceret meget præcist 
til det ganske land. Og i øvrigt fået megen ros for. 

Hvorfor er økologien ikke god for klimaet? Det er 
spørgsmålet om input og afkast, der rammer økologien. 
Der klarer den konventionelle produktion sig bedre. Den 
giver et større udbytte pr. måleenhed set i forhold til, 
hvor stort inputtet er. Og det er mildest talt væsentligt i 
forhold til klimapåvirkningen. Økologien er altså en hår-
dere driftsform, hvor spild af ressourcer tolereres. 

Hvor mange ved det? Der bliver jeg svar skyldig. Men 
jeg læser da med mellemrum, at ca. 60 pct. af borger-
ne, der står for madindkøbet, tror, at økologiske fødeva-
rer er bedre for klimaet. Er de 60 pct. blot nogenlunde 
korrekt, da er der mildest talt oplyst for dårligt om økolo-
gien. Og der bærer vi i landbruget så en del af skylden. 
Andre skyldige er den række af detailkæder, som væl-
dig gerne anpriser de økologiske varer. 

Kan der ligge noget andet bag? Sagtens. Måske er der 
tale om en livsstil hos visse borgere vel vidende, at de 
ikke gavner klimaet, men de har det, som de gerne vil 
have det. Måske tror nogle ikke på reelle fakta. Måske 
er dele af videnskaben i disse tider så politisk inficeret, 
at de ved at anprise økologien ser en god mulighed for 
at ”komme efter” den konventionelle produktionsform og 
dermed stort set hele dansk landbrug. Der lægges 
jævnligt snubletråde ud, og som jeg har sagt tidligere i 
dag: Der hersker mange myter om økologiske fødeva-
rer. 

Hvorfor sker produktion og salg ikke på markedsvilkår?  
Fordi man fra politisk hold gerne vil adfærdsregulere dig 
og mig. Ja, jeg synes, ligesom du gør, at det er ubeha-
geligt. Imidlertid opnås intet ved at være verdensfjern. 
Realiteterne er, at der fra visse politiske kredses side, 
finder en særegen ophøjelse sted, når det gælder øko-
logien. Denne har ikke bund i den virkelige virkelighed, 
men nok i samme kredses ønske om at genere den 
konventionelle del af landbruget. Adskillige politikere af i 
dag er ikke rodfæstet i en anskuelse. De er ”til salg for 
stemmer” og parate til at løbe efter tilfældige folkestem-
ninger. De lefler for vælgerne. 

Nu holder vi. Du må komme tilbage en anden gang, 
hvis du gerne vil aflevere spørgsmål, der relaterer sig til 
landbrug. Dog ønsker jeg at gentage mit første svar. Ja, 
jeg går ind for økologien og finder, at den er et reelt 
supplement til de konventionelle fødevarer. 

Så vidt damen i Rønne. I øvrigt tror jeg, at bæredygtig-
hed i højere grad kommer til at nyde fremme. Der bliver 
et endnu større behov for at producere effektivt med et 
sikkert blik for ressourceforbrug og med en voksende 
produktion som resultat.  

Jeg ser for mig, at anvendelse af de nødvendige næ-
ringsstoffer og tidssvarende samt nøje kontrollerede og 

miljøtilpassede plantebeskyttelsesmidler, forestået af 
dygtige (professionelle) landmænd, er den ansvarlige 
tilgang til såvel miljø, natur, klima og borgernes behov. 
Da drejer det sig nemlig ikke om, hvad marken tilføres, 
men om, at den udleder mindst muligt til vand og luft. 

Det slår mig lige, at jeg i en beretning til generalforsam-
lingen for nogle år siden brugte vendingen ”SIG DET, 
HVIS DU MENER DET!”. Og gør det, når du færdes 
blandt de bornholmske borgere. Udsagnet var tyvstjålet 
fra planterådgiver Vagn Lundsteen. Det er nemlig vig-
tigt, at du deltager, hvis du har noget på hjerte. For der 
har aldrig før manglet så megen regulær viden om land-
brug. Og der har heller aldrig før været så mange, der 
gerne udnytter den situation til ugunst for os, der driver 
landbrug. Derfor: Kil på!  For vi er nødt til at være man-
ge om det.  

Når behovet ikke var så stort tidligere, skyldes det land-
brugets roligere udvikling dengang. Plus, at betydeligt 
flere havde en naturlig ”forbindelseslinje” til et eller flere 
landbrug. Men den tid er overstået, og kommer aldrig 
tilbage. Nu går det som bekendt rivende hurtigt i vores 
erhverv. Vi udvikler og forbedrer – udvikler og forbedrer 
i et væk. 

Der tales så meget om License to Operate i disse år. 
Det forbinder jeg hos os med, at der virkes til det bedste 
for Bornholm. At vi er dygtige til vores håndværk, og at 
vores bedrifter/virksomheder fremstår ordentlige og vel-
holdte i landskabet, de udgør jo en del af vores image, 
vores vindue til resten af samfundet. Dertil er det væ-
sentligt, hvordan vi præsenterer vores resultater, at vi 
ikke skjuler, at økonomien de fleste år er god, at vi er 
stolte af vores erhverv og det afledte, som det også ka-
ster af sig. Her tænker jeg på det righoldige naturind-
hold, som vi, der bor herude, kender så godt til, men 
som for andre nok skal fortælles. 

Og det vil jeg så slutte med. Da jeg først på en aften 
tærskede for Jens-Axel henne på Sosegaard, var to 
dådyr bestemt ikke særlig bange for maskineriet. De løb 
nærmest ved siden af for at ”vise sig”, og lagde sig der-
efter til ro lige i nærheden. Eller på en af vores gårde, 
hvor vi har haft lejlighed til at følge et agerhønsepar 
siden foråret. På et tidspunkt forsvandt hønen, og da 
hun dukkede op på ny, var det med 13 kyllinger. Disse 
har vi så med stor fornøjelse haft lejlighed til at følge 
opvæksten på. Og i dag kan de to ”gamle” og alle 13 
kyllinger lige så flot flyve over rapsmarken.  

Skulle jeg helt slutteligt give et godt råd, da lad det væ-
re, at vi hver især på vores ejendomme, gør en lidt eks-
tra indsats for vildtet. Vi ejer jorden. Med det ejerskab 
følger der en forpligtelse. Og der er uanede muligheder 
i både stort og småt. Lærkepletter, for eksempel. ”For 
lærker er, hvor der er bønder”, som skrevet står. 

Tak for denne gang. 

Lars-Ole 
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B 
ornholms Landbrug & Fødevarer indstiller Kim Niel-
sen, som en værdig kandidat til Landbrug & Føde-

varers, Landbrugsavisens og Gjensidiges pris ”Årets 
unge Landmand” i Danmark 2021. Kåringen finder sted 
i november.  

Kim er 34 år og 
driver Østre Pile-
gård. 

Kim er uddannet 
landmand og har 
været igennem 
et glidende ge-
nerationsskifte i 
perioden 2011 - 
2020. 

Kim blev uddan-
net landmand på 

Sjællands Landbrugsskole i Høng med færdiggørelsen 
af ”virksomhedslederen” og kom derefter hjem og over-
tog første del af Østre Pilegård i et glidende generati-
onsskifte. På det tidspunkt var der 3 malkerobotter på 
ejendommen i stalde fra 1995 og 2000. Robotterne fun-
gerede ikke optimalt, og der var ret hurtigt enighed om 
at bygge en ny kostald, med malkestald og plads til alle 
de malkende køer. Sideløbende er der løbende blevet 
købt naboejendomme til. 

Sidste del af generationsskiftet skete ultimo 2020 og 
Kim er således eneejer af Østre Pilegård i dag. Der er 
et omfattende mark og maskinsamarbejde med brode-
ren Kurt Nielsen, der ejer naboejendommen Splitsgård,
(ca. 180 ha). 

Østre Pilegård er en moderne malkekvægsejendom, 
med ca. 450 årskøer inkl. opdræt. Der drives, inkl. for-
pagtninger og broderens 180 ha, ca. 540 ha 

Ydelsen pr årsko har i 2019 og 2020 ligget på 11.500 kg 
EKM til mejeriet, celletallet har i 2020 ligget på 86.000 
enheder og ved sidste generalforsamling i Bornholms 
Andelsmejeri fik Østre Pilegård 2. pladsen i kvalitetsme-
sterkonkurrencen og vandt gulduret, hvilket betyder, at 
Østre Pilegård har holdt alle kvaliteter igennem hele 
året.  

Avlsarbejdet prioriteres højt og alle kvier gentestes før 
de insemineres. Dette giver udslag i, at der med mel-
lemrum bliver godkendt en guldkalv af Viking Genetics. 
Der eksporteres årligt 20-60 kvier. 

Økonomi 
Overtagelse, byggeri og udvidelse er blevet gennemført 
forbilledligt og meget professionelt af Kim og hans far 
Carsten Nielsen.  

Økonomisk er det lykkedes at opnå en gunstig finansie-
ring med udgangspunkt i en god rating, baseret på sta-

bile og meget gode flotte driftsresultater, som trods ud-
videlser kun har udviklet sig positivt. Der har været en 
meget god dialog med pengeinstitut, og såvel budgetter 
som indtjening er realiseret bedre end forventet. Kim 
har med den meget stabile og positive udvikling vist, at 
han kan løfte arven efter sin far. 

Management 
Kim har taget en lederuddannelse og er meget op-
mærksom på at såvel dyr som mennesker trives på går-
den. Kim er meget bevidst om at et godt arbejdsmiljø er 
med til at give en god performance på bedriften. 

Bedriften har i dag 5 fuldtidsansatte ud over Kim selv. 

Gården fremstår flot og velholdt og ordentlighed præger 
hele bedriften. 

Fremtiden 

Kim er positiv og er i gang med planlægning af ny kalve/
ungdyrsstald for at optimere bedriften på Østre Pile-
gård. Der er så mange udefra kommende faktorer der 
kan påvirke hans forretning, som han ikke selv er herre 
over. Så derfor er Kim og hans medarbejdere fuldt ud 
fokuseret på det, de kan gøre noget ved, nemlig at fast-
holde og udvikle de flotte produktionsresultater. 

Fremtiden kan sandsynligvis føre til mere jordkøb og en 
udvidelse af kostalden, hvor der er der planer om tilbyg-
ning til den eksisterende kostald, så han kan udnytte 
tilladelsen på 720 årskøer. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer ønsker Kim held og 
lykke med bedriften og indstiller Kim Nielsen som en 
værdig kandidat til Landbrug & Fødevarers, Landbrugs-
avisens og Gjensidiges pris ”Årets unge Landmand” i 
Danmark 2021. 

Den bornholmske kandidat til Årets unge landmand 2021  
v/ Thomas Bay Jensen 

Østre Pilegård anno 2015 
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er klar til at levere... 

Skab det gode  
arbejdsmiljø 
 

Der er ikke et facit på, hvordan man ska-
ber det gode arbejdsmiljø på en arbejds-
plads, idet der indgår rigtig mange ele-
menter i det, man kan og bør gøre.  
Et af dem er at have en medarbejderhånd-
bog på arbejdspladsen. 

Hvad kan man bruge den til? 

Alle regler for arbejdspladsen kan skrives 
i medarbejderhåndbogen, såsom brug af 
telefon, arbejdstøj, pauser, ferie, møder, 
brugen af maskiner, kørsel og meget an-
det. Det er også her, du kan beskrive de 
arbejdsvilkår, du ansætter dine medarbej-
dere under, og hvordan du som arbejdsgi-
ver indtænker kompetenceudvikling osv. 
En medarbejderhåndbog er perfekt, når du 
får nye medarbejdere. Her står alt det 
grundlæggende for hvordan arbejdsplad-
sen fungerer, og så er man et godt skridt 
videre med en ny medarbejder.  
Vi laver meget gerne håndbogen for din 
bedrift, så du skal blot levere dine regler 
igennem et interview og evt. et spørgeske-
ma, så fabrikerer vi en flot medarbejder-
håndbog for din virksomhed.  
Kontakt:  
Lene Møller eller Karen Brandt på  
Tlf. 5690 7800, mail: lm@blf.dk - kb@blf.dk 

Tilbud til din  
fødevarevirksomhed 

Få mere tid til din fødevarevirksom-
hed, med en ekstra hånd på timebasis. 
Firmaets ekstra hånd løser både ruti-
neopgaver og hjælper, når der er brug 
for en særlig indsats. 
Vi tilbyder f.eks. at: 
• udarbejde, vedligeholde, gennem-

føre og dokumentere egenkontrol-
procedurer 

• sikre at fødevarelovgivningen er 
overholdt, f.eks for allergener, 
mærkning og økologiregler 

• have dialogen med  
Fødevarestyrelsen 

• gennemføre interne audits, f.eks. i 
forhold til certificering 

• hjælpe ved eksterne audits, f.eks.  
kundeaudits 

• lave en plan for økologiregnskab 
og økologiprocedurer 

• udarbejde fødevaredeklarationer 
og næringsdeklarationer til fødeva-
reemballagerne 

• vedligeholde produktdatablade 

• oprette produkter i f.eks. GS1 

• udarbejde interne mærkningsvej-
ledninger og kontrollere emballa-
ger/etiketter ved levering 

• målrette produktudviklingen i for-
hold til kunder, ingredienser, pro-
duktionsudstyr og økonomi 

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, 
kan du kontakte fødevarerådgiver  
Signe Folke på tlf. 5690 7816 eller på 
mail: sf@blf.dk. 

mailto:lm@blf.dk
mailto:kb@blf.dk
mailto:sf@blf.dk
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er klar til at levere... 

Vores nye  
familiemedlem i 
Madskolefamilien  

Velkommen til 3 dage 
med Madskoler i  
efterårsferien. 
Aktiviteten ligger de 
første 3 dage af ferien, 
så du også kan nå at 
holde lidt fri bagefter. 

Traditionen tro mangler 
vi enkelte instruktører, 
så vil du være med til at 
give madglade børn 
endnu flere sjove og 
lærerige oplevelser 
med mad, så er det lige 
dig, vi gerne vil høre fra 

• Det er for børn i  
alderen 7-12 år 

• Meget mere  
madglæde 

• Meget mere madmod 

 

Har du spørgsmål, så 
kontakt venligst  
4H Konsulent  
Sussie Holmtoft på tlf. 
2485 4903 eller på mail: 
sussie@blf.dk  

Tinglysning 

Husk at Bornholms Landbrug & Fødevarer udarbejder 
tinglysning af skøder i forbindelse med køb og salg af  
alle former for fast ejendom, herunder 
også hus / sommerhus og lejlighed. 

Ring for mere info hos:  
Anette på tlf. 5690 7845  
eller Ingvar tlf. 5690 7844 
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D 
e bornholmske fritidsarkæologer og Bornholms 
Museum har meget at takke de bornholmske land-

mænd/lodsejere for. Gennem mere end 30 år har land-
mændene velvilligt lagt marker til utallige afsøgninger 
med og uden metaldetektor, som har resulteret i tusind-
vis af fund fra stenalder til nyere tid. De mange fund har 
øget vores viden betragteligt om fortidens beboere på 
Bornholm. 

I begyndelsen blev der kun opsamlet genstande på 
overfladen, men efterhånden anskaffede mange en me-
taldetektor. Antallet af fund steg væsentligt, og det sam-
me gjorde antallet af genstande, som blev erklæret da-
nefæ, hvilket vil sige, at de tilhører Nationalmuseet/
Staten eller os allesammen. Danefæ er typisk genstan-
de af guld og sølv eller andre, forarbejdede materialer 
af en vis alder og kvalitet, samt alle mønter præget før 
1536.  

Når en genstand bliver erklæret danefæ, har finderen 
ifølge loven krav på en dusør. Fra begyndelsen opstod 
blandt de bornholmske fritidsarkæologer en uskreven 
regel om, at en eventuel danefæ-dusør skulle deles 
ligeligt med lodsejeren. Fritids-arkæologerne var drevet 
af interessen for arkæologien og ikke en økonomisk 
gevinst, og da landmanden lagde jord og afgrøder til, 
var det naturligt at dele. Denne uskrevne regel er siden 
blevet en del af det etiske regelsæt i foreningen De 
Bornholmske Amatørarkæologer. I foreningens 25-års 
jubilæumsbog (1995-2020) udtaler museumsinspektør 
ved Nationalmuseet Peter Vang Petersen følgende om 
”Den bornholmske model”: ”Danefæloven siger klart, at 
det kun er finderen af danefæ, som er berettiget til du-
sør. Ifølge loven har lodsejere dog mulighed for at få 
udbetalt en tilsvarende godtgørelse i de tilfælde, hvor 
danefæfund gøres i forbindelse med en museal udgrav-
ning. For lodsejerne er denne situation naturligvis min-
dre fordelagtig, men problemet vedrørende lodsejeres 
manglende krav på andel i dusører for danefæ frem-
kommet på deres marker har de bornholmske detektor-
amatører på diplomatisk vis forstået at løse gennem 
indgåelse af private dele-aftaler med jorddyrkerne. I 
princippet er det uvedkommende for Nationalmuseet, 
hvorledes finderne vælger at spendere deres danefæ-
dusør, men vores indtryk er, at aftalerne på Bornholm 
virker tillidsskabende på forholdet mellem amatørar-
kæologer og lodsejere. Dele-aftalerne har desuden og-
så vist sig at fungere som en effektiv antikvarisk beskyt-
telse af fundpladserne. Udsigten til at miste det kontan-
te udbytte af amatørarkæologernes feltarbejde får nem-
lig lodsejerne til at afvise uvedkommende personer, 
som antræffes med detektorer på deres jord. På denne 
måde hindres tilløb til uautoriseret skattejagt.” 

I de seneste år er den bornholmske dele-ordning blevet 
udfordret af tilrejsende detektorbrugere, som har haft 
held med at få lodsejeres tilladelse til at gå på deres 

marker. Disse personer følger ikke den bornholmske 
model og undlader at fortælle, at lodsejer ikke får del i 
eventuelle danefæ-dusører.  

Lovmæssigt er der ikke noget i vejen for at lade ikke-

herboende detektorbrugere gå på de bornholmske mar-
ker, så længe lodsejer har givet tilladelse, og alle rele-
vante fund bliver indmålt med GPS og indleveret til det 
lokale museum. Men etisk er der plads til forbedring. 
Det er naturligvis helt op til den enkelte lodsejer, hvem 
han/hun vil have gående på sine marker og på hvilke 
betingelser. Uanset hvad, anbefaler vi, at lodsejer spør-
ger ind til, hvad der sker, hvis der bliver fundet danefæ, 
og om han/hun kan forvente en andel af dusøren, før en 
eventuel tilladelse gives. Hvis der indgås en aftale om 
deling, anbefaler vi skriftlige aftaler, da mundtlige aftaler 
er svære at bevise. Det skal her bemærkes, at der p.t. 
går mindst 2 år, fra Nationalmuseet modtager genstan-
de til danefævurdering, til der bliver udbetalt en dusør til 
finder. Til den tid kan finder have ”glemt” en mundtlig 
aftale og være over alle bjerge. I de tilfælde, hvor der er 
tale om forpagtet jord, opfordrer vi landmændene til at 
orientere lodsejerne. Hvis der blandt de bornholmske 
landmænd er nogle, som ikke allerede samarbejder 
med en detektorfører, og som gerne vil vide, om der 
gemmer sig noget spændende på deres jorder, er de 
meget velkomne til at kontakte Bornholms Museum, 
som kan formidle kontakt til en lokal fritidsarkæolog.  

Finn Ole Nielsen, chefarkæolog, tlf. 2965 2028,  
mail: fon@bornholmsmuseer.dk  

René Laursen, museumsassistent, tlf. 6065 1925, 
mail: rl@bornholmsmuseum.dk  

”Den bornholmske model”- om indgåelse af aftaler  
mellem landmænd og fritidsarkæologer 
v/ René Laursen, Bornholms Museum 

Eksempler på danefæ-genstande fundet på de bornholm-
ske marker. Foto: Bornholms Museum. 

mailto:fon@bornholmsmuseer.dk
mailto:rl@bornholmsmuseum.dk
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O 
pfølgningskurser til sprøjtecertifikat og  
sprøjtebevis 

Så har vi fastsat datoerne for opfølgningskurserne 
2021/2022. Vi har planlagt 7 kurser i perioden fra sep-
tember til februar: 

Hvis du var på opfølgningskursus her på Kannikegaard 
i vinteren 2017/2018, skulle du gerne have modtaget en 
mail fra os med datoerne og vejledning til tilmelding.  

Der er tilmelding til kurserne på Voksenuddannelse.dk. 
Du skal logge på med NemID og vælge at fortsætte 
som virksomhed. Kurset søges frem ved at taste kvik-
nummeret ind i søgefeltet og klikke Søg. Det er nu så-
dan, at man ved tilmelding til et AMU-kursus på Vok-
senuddannelse.dk angiver, om man vil søge VEU-

godtgørelse, og efter afholdelsen af kurset vil VEU-

godtgørelsen automatisk blive udbetalt. Dermed slipper 
man for at skulle huske på at få søgt VEU, som det var 
tilfældet tidligere. VEU-godtgørelsen udgør i 2021 892 
kr. pr. dag. 

Kurserne afholdes i samarbejde med Roskilde Tekniske 
Skole. Der vil være et AMU-gebyr på 126 kr. for delta-
gere i AMU-målgruppen. Hvis man har en videregående 
uddannelse, er man ikke i AMU-målgruppen og skal 
under normale omstændigheder betale de fulde om-
kostninger for kurset, hvilket i 2021 beløber sig til 930 
kr. Dog er det sådan, at man frem til udgangen af 2021 
vil få kurset til det lave deltagergebyr, selv om man har 
en videregående uddannelse – en følge af Covid 19. 
Husk at tjekke din e-boks, da skolen lægger faktura 
for deltagergebyr i virksomhedens e-boks. Udover 
AMU-gebyret vil der være udgifter til forplejning og kur-
susmaterialer. 

Hvis du vil have hjælp til tilmelding, kan du komme ind 
forbi Kannikegaard – bare husk at medbringe nøglekort 
til NemID, så kan jeg hjælpe med at få dig tilmeldt. 

Vær opmærksom på, at man hverken må sprøjte eller 
købe sprøjtemidler, hvis ikke man har en opdateret ud-
dannelse (sprøjtecertifikat/-bevis eller opfølgningskur-
sus, der er taget for max. 4 år siden). Den autorisation, 
man har købt i Miljøstyrelsens MAB, udløber 4 år efter, 
at man sidst var på opfølgningskursus. Dermed skal 
man, når man har været på opfølgningskursus, igen 
logge på MAB (som privatperson) og købe ny autorisati-
on, der så igen skal tilknyttes ens eget eller arbejdsgi-
verens CVR-nummer. 

Kurserne foregår på Kannikegaard med start kl. 9.00 og 
afsluttes kl. 16.30. 

Afmelding fra gødningsregistret 
Landbrugsstyrelsen har afmeldt en række bedrifter fra 
Register for Gødningsregnskab. Virksomhederne er 
afmeldt, fordi de ikke er pligtige i registret. Det drejer sig 
typisk om virksomheder, der har et areal på under 10 
ha eller har produceret, modtaget eller anvendt en be-
grænset mængde husdyrgødning eller anden organisk 
gødning. 

Landbrugsstyrelsen har sendt brev ud til de berørte virk-
somheder, og er man udmeldt, men har behov for at 
købe gødning, skal man tilmeldes registret igen. Tilmel-
ding sker i Landbrugsstyrelsens Tast selv-service – ring 
evt. til din planteavlskonsulent, der kan hjælpe dig. 

ADR kapitel 1.3-kurser 
Vi er ved at skulle planlægge kapitel 1.3-kurser og for-
venter at afholde et par kurser i efteråret, ultimo okto-
ber/primo november, og så igen afholde kurser til janu-
ar/februar. Der er mange, der skal af sted, og vi sørger 
for at planlægge et tilstrækkeligt antal kurser, så der 
bliver plads til alle. Så snart vi har datoerne klar, melder 
vi det ud på vores hjemmeside og i nyhedsblade.  

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

DATO KVIKNUMMER 

Onsdag den 15. sept. 2654168241121lbs37 

Tirsdag den 26. okt. 2654168241121lbs43 

Torsdag den 11. nov. 2654168241121lbs45 

Onsdag den 1. dec. 2654168241121lbs48 

Tirsdag den 18. jan. 2654168241122lbs3 

Onsdag den 26. jan. 2654168241122lbs4 

Torsdag den 3. feb. 2654168241122lbs5 

Bolig søges til leje 
 

Jeg mangler akut et sted at bo  
pr. 1. oktober, da mit lejemål er blevet 
solgt.  

Gerne et hus på landet, men alt  
har interesse.  
Også midlertidige lejemål.  

 

Kontakt Karen Monnet, tlf. 2763 3021 

https://www.voksenuddannelse.dk/
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Husk at… 

Du som aktivt medlem 
eller virksomheds-
medlem af Landbrug 
& Fødevarer har adgang til en lang række 
medlemsfordele. 

Og det kan godt betale sig at bruge de 
kontante medlemsfordele, som giver be-
sparelser på lidt af hvert; til virksomhe-
den, til hovedet, til fritiden og for det me-
ste også til virksomhedsejerens ægtefæl-
le/samlever og ansatte.  
 

Der kommer løbende nye tilbud og du  
kan se dem alle her:  
https://lf.dk/medlemsfordele 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  
eller advokat Peter Paldan Sørensen  

 

 

 

 

 

Steffen Adelsten Jørgensen 

Skovfoged 

 

Skovdyrkerne Øst 
Storegade 79, 3700 Rønne 

Tlf. 61 20 51 58 

saj@skovdyrkerne.dk 

www.skovdyrkerne.dk 

Silo sælges 
 

Indblæsningssilo på 12 tons af 
mærket BM sælges. 

Giv et bud. 

Kontakt: 
Carsten Wridt 
Tlf. 51 74 19 83 

Mail. wridt.doevregaard@gmail.com 

https://lf.dk/medlemsfordele
mailto:xxx@skovdyrkerne.dk
http://www.skovdyrkerne.dk/
mailto:wridt.doevregaard@gmail.com


www.blf.dk 

Nyt fra BLF Side 9 

J 
acob blev færdig med uddannelsen som landmand 
fra Dalum Landbrugsskole i juni, en uddannelsestid 

han ser tilbage på med stor tilfredshed. Det har været 
det sædvanlige forløb med grundforløb og hovedforløb 
afbrudt af flere spændene praktikforløb på Brogård, 
Aagaard, Lillegård for til sidst at afslutte sin uddannelse 
på St. Muregaard.  

Det med at komme rundt på de mange forskellige be-
drifter under uddannelsesforløbet, har været rigtig godt, 
fordi det netop har givet viden mange forskellige steder 
fra. Det med at få ansvaret på de forskellige bedrifter, 
som eksempelvis at få lov til at styre slagtesvinestalden 
på Lillegård var super motiverende.  

Jacob udtaler at uddannelsen er rigtig god, fordi der 
netop er den megen praktik, hvilket giver meget indlæ-
ring og viden, som kan bruges i skoletiden, når teorien 
bygges ovenpå.  

Hvorfor erhvervet? 

Jeg har altid kunnet tænke mig at arbejde med dyr, 
samtidig med, at jeg altid har haft en stor interesse for 
maskiner. I landbruget får jeg muligheden for at kombi-
nere arbejdet mellem stald og markdrift.  

Hvad vil du nu? 

I første omgang, så er jeg i gang med arbejdet på en 
gård ved Ullerslev på Fyn. Det er en far og søn, der 
driver en slagtegrisbesætning, der producerer ca. 

20.000 grise pr. år 
og som har godt 600 
ha. 

Her vil jeg meget 
gerne lære noget 
mere og meget ger-
ne blive de næste 2 
år.  

Hvad er drømmen? 

Drømmen er at blive 
selvstændig på 
Bornholm og gerne 
sammen med en 
partner. Det kunne 
give rigtig god me-
ning at arbejde hos 
en etableret landmand med henblik på at overtage be-
driften langsomt over en årrække, og som sagt meget 
gerne sammen med en god kollega, der har kompeten-
cer, der kan supplere min kompetencer.  

 

Jacob Poulsen – nyuddannet landmand med mod på livet 
v/ Thomas Bay Jensen 

D 
er er mangel på faglært arbejdskraft i mange bran-
cher både på Bornholm og i resten af Danmark. 

Dette gælder også for landbruget.  

Det bornholmske projekt ’Faglært er fedt’ er med til at vil 
udvikle og dokumentere nye metoder til at sikre fremti-
dens faglærte arbejdskraft. Læs mere på 
www.faglaerterfedt.dk, hvor du både som læremester 
og elev kan finde en masse god inspiration. 

’Faglært er fedt’ har lavet en brochure til virksomheder, 
der gerne vil have en elev. Her kan du finde information 
om, hvordan man skaber et godt praktikforløb. Folderen 
kan afhentes på Kannikegaard eller findes på 
www.faglaerterfedt.dk/virksomheder. 

Faglært er fedt 
v/ Karen Brandt 

https://faglaerterfedt.dk
https://faglaerterfedt.dk/virksomheder
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D 
it regnskab indeholder mange tal, og der kan være mange forklaringer på årets overskud eller underskud. Ana-
lyser af dit regnskab kan vise, hvor godt du præsterer i din samlede virksomhed. Det kan være svært at for-

handle om bidragssatser, hvis ikke man har kendskab til normalbilledet.  

Økonomiprogrammet Ø90 giver mulighed for at lave sammenligninger af det gennemsnitlige rente- og bidragsni-
veau på den enkelte bedrift, i forhold til andre bedrifter med samme bankforbindelse og tilsvarende produktions-
form, gældsprocent, soliditetsgrad, afkastningsgrad og belåningsgrad eller Loan-to-Value. Beregningerne foretages 
ud fra det faktisk betalte bidrag og den gennemsnitlige realkreditgæld i perioden. Der kan både laves sammenlig-
ninger på nationalt plan og mere lokalt. Beregningerne viser, hvor bedriftens rente- eller bidragssats burde ligge, 
når der sammenlignes med de øvrige regnskaber i landbrugets fælles økonomidatabase, samt en visualisering af 
forskellen mellem bankerne. Erfaringer har vist, at man som kunde kan spare op til 150.000 kr. om året alene i bi-
dragssatser.  

I tabellen ovenfor foretages en direkte sammenligning mellem bedriften og den gennemsnitlige betalte bidragssats i 
perioden, sammenlignet med andre bedrifter med tilsvarende produktionsform målt på gældsprocent, soliditets-
grad, afkastningsgrad og belåningsgrad/LTV. Der kan laves tilsvarende sammenligning for gennemsnitlige betalte 

rente. 

Analysen kortlægger og-

så forskellen i rente- og 
bidragssatsen mellem de 
forskellige større banker, 
som ses i grafen her. 

Bestil en analyse af dit 
regnskab hos virksom-
hedsrådgiver Klaus H. 
Petersen tlf. 5690 7843 
eller mail khp@blf.dk 

Få en analyse af dit regnskab – og spar penge! 
v/ Klaus H. Petersen 

 

mailto:khp@blf.dk
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Efter- og videreuddannelse – relevant for alle, også dig! 
v/ Thomas Bay Jensen 

P 
å Bornholm er der nu 
ekstra fokus på at  få 
flere på Efter- og vi-

dereuddannelse gennem 
Boost Bornholm. 

Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddan-
nelsesinstitutioner, Jobcenter Bornholm, a-kasser, virk-
somheder og erhvervsfremmeaktører, der skal medvir-
ke til at sikre Bornholm kvalificeret arbejdskraft til mor-
gendagens udfordringer. I som virksomhed og jeres 
medarbejdere har nu mulighed for at få en håndsræk-
ning med alt ’bøvlet’, der desværre ofte er forbundet 
med efter- og videreuddannelse. 

Boost Bornholm koordinerer og booster indsatsen for at 
opkvalificere ufaglærte til faglærte og faglærte til en vi-
deregående uddannelse. 

Samarbejdsmodellen tilbyder følgende fordele: 

• Virksomheder og medarbejdere får en hjælpende 
hånd, som gør det langt nemmere at navigere igen-
nem uddannelsesjunglen. Alle, der ønsker opkvalifi-
cering, skal kun henvende sig et sted - Nemlig til 
Boost Bornholm. 

• Øens virksomheder får en håndsrækning med alt 
’bøvlet’, der desværre ofte er forbundet med efter- 
og videreuddannelse. Boost projektet tilbyder: 

1. 360 graders service i form af rådgivning og vej-
ledning om opkvalificeringsmuligheder, uddan-
nelser og uddannelsesaftaler. 

2. En plan for, hvordan kompetenceløft kan finan-
sieres med offentlige refusioner og tilskud fra 
kompetencefonde. 

3. En plan for, hvordan uddannelse kan kombine-
res med f.eks. voksenlærlingeordning eller job-
rotation. 

• En håndholdt indsats over for medarbejdere med at 
få vurderet deres kompetencer og kvalifikationer. De 
får udfærdiget en realkompetencevurdering og ud-
dannelsesplan, der beskriver, hvordan de kan blive 
faglærte eller få en videregående uddannelse. 

• Udarbejdelse af en vejledende økonomioversigt for 
uddannelse, så den enkelte medarbejder kan se, 
hvorledes vedkommende er stillet i forhold til ind-
tægter under uddannelse. Tilsvarende får virksom-
hederne udfærdiget en økonomisk oversigt over de 

investeringer, der er forbundet med opkvalificering 
af deres ansatte. 

• Vejledning og motivation i forhold til at gå i gang 
med og gennemføre efter- og videreuddannelse. 

• Gratis deltagelse i workshops omkring kompetence-
udvikling og drøftelser af fremtidens kompetence- 
behov. Er der f.eks. nye arbejdsområder og bran-
cher på vej til Bornholm, og hvordan sikrer Born-
holm, som samfund de rigtige kompetencer til frem-
tidens behov. 

• Et tættere koordineret samarbejde med udenøs 
uddannelsesaktører f.eks. inden for landbrugsud-
dannelserne, som sikrer mest mulig uddannelse på 
Bornholm. 

Mulighederne for efter – og videreuddannelse er mange 
og der er en aftale om, at vi i efteråret afholder et fyraf-
tensmøde for BLFs medlemmer med følgende emner: 

• AMU – Kurser 

• Lederuddannelser 

• Tilskudsmuligheder 

• Barrierer og udfordringer i forbindelse med at starte 
på en uddannelse .  

Men mere herom på et senere tidspunkt. 

Giver det her anledning til et ønske om at vide mere, så 
kontakt Virksomhedskonsulent Christina Thunø på mail 
chth@cabh.dk 

mailto:chth@cabh.dk
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F 
orbrugerne har meget fokus på, hvordan deres mad 
bliver produceret. Måske er det ikke forbrugerne 

selv, men nærmere deres leverandører nemlig de 3 
leverandørkæder, der har meget fokus på, hvordan for-
brugernes mad bliver produceret. Eller måske er det 
politikerne, der interesserer sig voldsomt for, hvordan 
deres vælgeres mad bliver produceret.  

I mange år har vi diskuteret, om der må anvendes GMO 
afgrøder i produktion af mad. Det har typisk været i for-
bindelse med dyrkningen af afgrødetyper, der har fået 
indbygget gener med resistenser. Mest kendt er nok 
resistent mod Round-Up. Men også salt-resistens og 
tørkeresistens er med i debatten.  

Nu er kravene kommet i smørret. Forstået sådan at 
dansk smør skal produceres uden anvendelse af foder-
midler, hvori der indgår GMO afgrøder. Lidt populært 
skal smørret være GMO-frit. Dermed kommer der kon-
sekvens på mælken og hele dens tilblivelse.  

Sojaskrå skal nu være dyrket på basis af non-GMO af-
grøder. Foderomkostningen stiger ca. 15 øre/kg  mælk 
hos landmanden. Med de sædvanlige avancer bliver 
min mælk i butikken nu ca. 50 øre dyrere pr liter. 

Men hvorfor lader vi Vogternes Råd gøre det mere be-
sværligt og dyrere for os forbrugere? Hvorfor lader vi 
Vogternes Råd underkende brugen af videnskaben i 
visse sammenhænge og ikke i andre? 

Jeg vil også bede Vogternes 
Råd se på andre situationer, 
hvor vi uden at tænke over det, 
accepterer brugen af GMO. Når 
jeg læser indlægssedlerne på 
Covid19 vaccinerne, er det an-
ført, at der indgår GMO i nogle 
af ingredienserne i vaccinen. Så 
nu spørger jeg Vogternes Råd: 
Hvad er forskellen på GMO i 
vaccinen, som næsten alle  er 
blevet ”tvunget” til at indtage, 
over til GMO i vore fødevarer? 

Vogternes Råd må også kigge 
på produktionen af insulin. Den 
er også baseret på brugen af 
GMO. Så hvorfor er det sådan, 
at vi accepterer GMO i nogen 
sammenhænge i vores liv? 
Mens vi i andre mener, det er 
helt forkert? 

Tilbage til kostalden. Hvorfor 
skal der produceres på vilkår, 
der ligner selvskabte plager? 
Hvorfor skal vore fødevarer pro-
duceres på højere omkostninger 
til input – her proteinprodukter? 
Hvorfor skal vi bruge GMO fri 
produkter, som kun findes i 
knaphed ude i den almindelige 
verden? 

Jeg synes, det fordrer et svar fra 
Vogternes Råd på, hvorfor føde-
varer skal være GMO-fri, når 
mange andre af vore indtag er 
med GMO? 

Vogternes Råd farer vild i GMO junglen 
v/ Henry Jespersen 
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O 
penlands vil give flere adgang til jagt- og naturople-
velser, og samtidig skabe en fleksibel og nem ad-

gang for lodsejere til at dele sine jagt- og naturressour-
cer med andre. Dette er med til at skabe en større ind-
sigt og forståelse for jagt, naturen og for jægere gene-
relt. Openlands giver lodsejere mulighed for at skabe en 
indtjening, som kan være med til at styrke indsatsen for 
at sikre en varieret natur, til gavn for vildtet og den øvri-
ge biodiversitet.  

Openlands er en ny digital markedsplads, som man 
kender det fra Airbnb, hvis formål er at gøre jagt og na-
turoplevelser mere tilgængelige. Samtidigt kan det bi-
drage til at gøre udlejning af jagt mere profitabelt og 
fleksibelt for lodsejere. En del af konceptet er, at man 
som lodsejer nemt får mulighed for at leje sin jagt ud på 
dagsbasis frem for på årsbasis, som det er tilfældet 
med traditionelle jagtkontrakter. 

Som lodsejer bevarer man fuld kontrol og fleksibilitet til 
at styre, hvem der kommer på ens jord og hvornår. Der-
udover bibeholder lodsejer retten til selv at gå på jagt. 
Lodsejer kan således sikre, at jagten forvaltes bære-
dygtigt ved at skrue op eller ned for jagttrykket. Man er 
altså ”herre i eget hus.” 

“Vi vil give lodsejere mulighed for at leje deres jagt ud 
på præcis deres præmisser, hvad angår både hvornår 
der er jagt, hvilket vildt der skydes, og hvem der kom-
mer på jagt. Dernæst vil vi på sigt skabe gennemsigtig-
hed med priserne, så lodsejere opnår den bedste pris 
markedet kan levere”. 

En af de helt store fordele ved konceptet er desuden et 
gensidigt rating-system af jægere og lodsejere. Den 
gensidige feedback, og dermed selvregulerende effekt 
for såvel lodsejer som jæger, er med til at skabe en 
tryghed. Fuldstændig som det kendes fra Airbnb, hvor 
alle har en interesse i at opføre sig så ordentligt som 
muligt, da dette ellers begrænser de fremtidige mulighe-
der for såvel lodsejer som jæger.  

”Det er vigtigt for os at lodsejere føler sig trygge. Vi er 

begge opdraget med jagt, og har det klare synspunkt, at 
jagt er en eksklusiv og seriøs sport, som kræver en høj 
grad af disciplin og ordentlighed. Derfor har vi en relativt 
stram politik i forhold til de jægere som benytter platfor-
men, og der er en kort snor ift. dårlig opførsel. Vi forbe-
holder os også retten til at tage folk af platformen, hvis 
lodsejere rapporterer om uacceptabel opførsel.” Lyder 
det fra de to stiftere Jens Kam og Anders Chr. Holms-
gaard. 

Jagt og natur har altid været en stor del af livet for de 2 
stiftere bag Openlands, Jens Kam og Anders Chr. 
Holmsgaard, og visionen er, at gøre jagtmarkedet mere 
tilgængeligt end det er i dag.  

“Vi ser en fordel ved at øge adgangen til jagt og natur, 
da der i samfundet er en stigende interesse for bære-
dygtighed og for ”at komme tilbage” til naturen. Efter-
spørgslen på jagt og naturoplevelser er enorm, men det 
er svært for mange jægere at komme på jagt, hvis man 
ikke har de rette forbindelser.” 

Det er vigtigt at understrege, at mange jægere gerne 
betaler for at komme på jagt uden garanti for at nedlæg-
ge vildt – det er en del af det, at gå på jagt.  

Jagt på dagsbasis er i flere henseende en optimal må-
de for lodsejer at forvalte og udleje sin jagt på, da man 
kan opdele de forskellige jagtformer hen over en sæ-
son. Det har dels en økonomisk fordel, da man kan ta-
ge væsentligt højere enhedspriser for de forskellige jag-
ter, og dels den fordel, at man forstyrrer vildtet mindst 
muligt, hvis man sørger for ikke at drive samme jagt-
form på de samme arealer for ofte.  

“Openlands koncept skal være jagtetisk forsvarligt. 
Lodsejer kan styre at jagten drives bæredygtigt, således 
at der kun nedlægges en del af det naturlige bestands-
overskud. Det er også et krav, at man som jæger køber 
det vildt man skyder, da en vigtig del af konceptet er, at 
man tager sit vildt med hjem og spiser det.” 

For jægerne vil Openlands jagt-platformen betyde et 
mere åbent og let tilgængeligt udbud af jagt, da man 
kun betaler for de dage, man er på jagt, og samtidigt vil 
have fleksibiliteten til at kunne gå på jagt forskellige ste-
der i landet.  

En let anvendelig markedsplads 

Openlands´ jagt-platform er lavet til at være enkel at 
bruge med booking, kort og sikker betaling. Det er mu-
ligt for lodsejer at vælge, hvor meget man involveres i 
afviklingen af jagten, da jægeren vil have adgang til kort 
og beskrivelse af reviret. Det vil således være muligt for 
lodsejer, at afvikle en jagt uden selv at være til stede 
under jagten. Da jagt i høj grad er en social aktivitet, vil 
det kun være muligt at booke en jagt sammen med folk 
man kender. 

Nyt jagtkoncept vil skabe et bedre marked for både  
lodsejere, jægere og naturen 
v/ Thomas Bay Jensen 
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På sigt vil vi lave et produkt som hjælper til en optimeret 
vildtforvaltning. F.eks. er vores mål at flere lodsejere 
skal kunne koordinere at afholde jagt på tværs af deres 
respektive jagtområder, og derved få optimeret jagtfor-
valtningen over større områder, som man kender det i 
lande som Sverige og Tyskland.  

”Vi ved, at de fleste lodsejere ønsker at fremme biodi-
versiteten på deres jord såfremt det er økonomisk mu-
ligt, og på sigt håber vi, at øget indtjening fra jagt kan 

give flere lodsejere et økonomisk incitament til netop at 
forbedre vildt- og biotoppleje, til glæde for alle.” 

Openlands første web-version vil være klar til efterårets 
jagtsæsonen, og du har allerede nu mulighed for at 
lægge en jagt op på platformen www.openlands.eu. 

 

Landbrugsejendomme sælges 

For nærmere information og salgsmateriale kontakt: 
Ejendomsrådgiver 
Ingvar K. Olsen 

Tlf. 5690 7844 

Mail: iko@blf.dk  

Mortingevej 8, Rø, Gudhjem 

Attraktivt beliggende landejendom mellem 
Klemensker og Rø, op til Rø Plantage med 
flot asfalteret indkørsel og smuk allé. 

Samlet areal på 17 ha, hvoraf ca. 14,3 ha kan 
dyrkes og pt. er bortforpagtet. 

Meget velholdt og funktionelt stuehus på 149 
m2 med nyt tag fra 2012  og  opvarmet med 
stokerfyr. 

Stort, flot haveanlæg og velpassede beplant-
ninger foran og bag ejendommen. 

Udbygningerne er ligeledes i rigtig god 
stand, danner rammen om den 4-længede 
gårdsplads og rummer muligheder for mange 
aktiviteter. 

Såfremt køber ønsker et mindre jordareal til 
ejendommen, vil dette kunne indgå i forhand-
lingen. 

 

Frydenlund, Aspevej 25, Østermarie 

Planteavl og slagtesvin. 

Landbrugsejendom med et samlet areal på 
52,5 ha, hvoraf 44,52 er veldrænet, dyrkbar 
jord, samlet omkring ejendommen. Dertil ca. 
6,5 ha skov. 

Godt, moderniseret, rummeligt stuehus med 
nyt tag og opvarmning via ny luft-til-vand var-
mepumpe fra 2020. 

Driftsbygningerne rummer slagtesvinepro-
duktion med knap 900 stipladser med vådfo-
deranlæg, kornsiloer, gylletanke og to ma-
skinhaller på henholdsvis 353 og 894 m2. 
Sidstnævnte er opført i 2006 og har pga. 
bredde og benhøjde og støbt gulv rigtig man-
ge anvendelsesmuligheder.   

Velholdt maskinpark kan evt. medfølge. 

Alt i alt en harmonisk og velfungerende ejen-
dom til fortsat drift eller sammenlægning. 

http://www.openlands.eu.
https://openlands.eu/
mailto:iko@blf.dk
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Kom til Åbent Landbrug  
Søndag den 19. september 

 

 

 

 

Kom med på gårdbesøg og få en oplevelse udover det  
sædvanlige når vi slår stalddørene op for alle, der vil se  
hvor maden kommer fra.  
 

For at værne om din og andres sikkerhed og sundhed, skal du i år  
forhåndsbooke dit besøg til Åbent Landbrug.  
Det gør du let på https://booking.aabentlandbrug.dk/ 
Find en gård, vælg et tidspunkt og glæd dig til en dag med masser af 
gode oplevelser.  

Du kan i år vælge mellem to typer events: rundvisning i mindre grup-
per eller åbent hus, hvor du selv kan gå rundt på gården og opleve 
forskellige aktiviteter. På Bornholm er der:  

Rundvisning på:  
• Lundegaard. Svanekevej 36, 3740 Svaneke. Slagtegrise 

• Kirkelunde. Skolevej 8, 3700 Rønne. Søer og smågrise  

Åbent hus på:  
• Borndal. Sdr. Lyngvej 26, 3700 Rønne. Mælkeproduktion 

 

 

Læs mere på www.aabentlandbrug.dk, hvor du også har  
mulighed for at komme på digitalt gårdbesøg.  

https://booking.aabentlandbrug.dk/
https://booking.aabentlandbrug.dk/
https://booking.aabentlandbrug.dk/
https://maps.google.com/?q=Svanekevej%2036%2C%203740%20Svaneke
https://maps.google.com/?q=Skolevej%208%2C%203700%20R%C3%B8nne
https://maps.google.com/?q=Sdr.%20Lyngvej%2026%2C%203700%20R%C3%B8nne
http://www.aabentlandbrug.dk



