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J eg har for nyligt været udfordret af, 

at ferier og sygdom har gjort, at vi 

har været for få til at løse opgaverne i 

min grisestald. Siden juni måned har vi 

konstant været en for lidt i stalden. 

Først pga. ferier, så høst, og oven i den 

sidste ferieafvikling blev vi også ramt af 

to ugers sygdom. Vi var to mand til fires 

arbejde, og vi var i forvejen lidt bagud 

med tingene. Vi knoklede på og fik da 

ordnet de fleste ting, men der sker nog-

le kedelige ting, når man kører hårdt på. 

Måske tænker man som læser, at det 

netop er ferierne, der er problemet, men 

jeg vil forsøge at forklare længere nede, 

hvorfor vi skal holde mere fri.  

Mange landmænd oplever at være 

pressede i denne tid. Mangel på ar-

bejdskraft giver bøvl, og der er rift om 

alle, der kan arbejde i disse år. Folk der 

tidligere arbejdede i landbruget, søger 

til byggeriet og andre brancher, hvor løn 

og arbejdstider måske er lidt mere at-

traktive. Der kommer heller ikke længe-

re så mange folk fra Østeuropa. Vilkåre-

ne er blevet bedre i landene tættest på 

os, og det er blevet sværere at få ikke-

EU-borgere herop. Corona-tiden har 

ikke gjort det lettere. Regeringen lukke-

de f.eks. fuldstændigt for at ukrainere 

kunne komme til Danmark for at arbejde 

i landbruget, og det er blevet sværere at 

få dem herop. Det har gjort at virkelig 

mange kæmper med udfordringen om 

at skaffe ansatte til deres bedrifter.  

I den periode vi manglede hænder i 

stalden, oplevede jeg at opgaverne blev 

jappet igennem og det betyder hurtigt 

lidt færre grise til salg. Det koster meget 

hurtigt 1000 kr. eller mere om dagen 

hos mig, hvis vi ikke får passet grisene 

ordentligt. I større bedrifter er skaden 

selvsagt større. Manglende mandskab 

kvæler langsomt økonomien i en bedrift. 

Køer der giver mindre mælk, færre grise 

til slagt eller svampesprøjtninger der 

misses i hvede - det kan koste over-

skuddet i en landbrugsvirksomhed.  

Konfliktniveauet steg også, da vi havde 

mest travlt og det drejede sig om, hvem 

der skulle tage en arbejdsweekend. Det 

hang også sammen med dårlig kommu-

nikation, hvor jeg ikke klart havde sagt, 

hvem der skulle passe weekenden. Og 

dårlig kommunikation opstår altid, når 

jeg er meget væk eller når jeg er alt for 

meget i stalden. De sidste par uger har 

mit hoved været fyldt med det arbejde, 

jeg skulle lave og ikke med hvordan 

mine medarbejdere klarede sig. Jeg 

hører også om konflikter på andre land-

brug, og det er som regel mangel på 

ledelse og for meget arbejde, der giver 

balladen. 

Nr. 8 September 2021 

Hold mere fri! 
v/ næstformand Frederik Tolstrup 

Fortsættes næste side 

OBS 
Fredag den  

8. oktober holder  

kontoret lukket hele 

dagen pga. intern 

kompetenceudvik-

ling for alle  

medarbejdere. 
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Bliver presset ved, så kommer den allergiftigste reaktion 

fra alle. Vi bliver ligeglade. Medarbejderne bliver mere 

ligeglade med grisene og det koster helt vildt. De bliver 

mere ligeglade med, hvad jeg forsøger at sige, da det 

hele bare er for meget. Når medarbejderne ikke hører 

efter længere, er det lidt ligesom at sidde i en bil i fart, 

hvor rattet stopper med at virke. Det bliver sværere at få 

medarbejderne til at gøre tiltag, der forbedrer driften. 

Jeg blev også mere ligeglad med mine medarbejdere. 

Jeg har faktisk tænkt, at nu må de bare tage sig sam-

men, få tingene gjort og komme videre. Og er man lige-

glad med medarbejderne, så får man jo ikke håndteret 

konflikter eller sørget for hyggen, som er så vigtig i 

hverdagen.  

Hvordan kan man vende nedtur til fremgang? 

Jeg tror, at alt begynder med landmanden. Derfor er det 

vigtigt, at vi giver os selv fri en gang imellem. Jeg bor 

ikke på den gård, hvor vi har grise og derfor kan jeg 

trække stikket ret godt, når jeg er hjemme. I september 

har jeg taget mig tid til at tage en weekend til min fæt-

ters fødselsdag i Jylland. Det kunne være alt muligt an-

det, jeg kender landmænd der slapper af med løbeture, 

går på jagt eller tager i sommerhus. Man skal ligesom 

bare have luftet ud i øverste etage. Det her er det vigtig-

ste tiltag for at få vendt skuden. En landmand skal være 

i balance for at kunne lede sin bedrift, og vi må ikke 

overbelaste os selv i for lange perioder. Det kan nok 

være, at de fleste landmænd overlever hårde perioder, 

men det går ud over vores medarbejdere og vores land-

brug. 

Det er alligevel svært at holde mere fri. Det er svært at 

løsrive sig, for vi tænker altid fremad og på, hvad der 

ville være helt perfekt at få gjort netop den fredag, hvor 

man måske kunne have holdt fri. Og er man bagud, 

fordi der faktisk er for få folk til opgaverne, så er det 

meget vanskeligt at holde fri. Vores engagement i be-

driften er ind imellem en hæmsko, når det gælder om at 

slappe af.  

Landmænd er desuden for optimistiske ind imellem. Vi 

tror ofte, at vi kan nå mere, end vi kan og vi tror også at 

vores medarbejdere ind imellem ”går og hygger sig” i en 

krog. Jeg tror vi skal tænke modsat. Jeg tror faktisk vi 

skal forsøge at have lidt for mange folk og tro på, at de 

også er engagerede eller kan blive det. Dette giver det 

overskud, der skal til for at præstere på niveau med, 

hvad der kræves. 

Åbent landbrug  

Siden sidste ”Nyt for Bornholms Landbrug & Fødevarer” 

er der også sket noget, som skal have en kommentar 

med på vejen. Mens jeg arbejdede (for meget) holdt 

nogle af mine gode kollegaer ”Åbent Landbrug”, hele tre 

steder på Bornholm.  

Tak til Simon Holm, Tommy Westh Pedersen og Jens 

Brandt for den vigtige indsats. Jeg tror selv på at Åbent 

Landbrug er et af vores bedste redskaber lokalt på 

Bornholm. Folk ser landbruget, vi kan fortælle om arran-

gementet og folk snakker om det bagefter. Desuden er 

det en tradition, så vi kan hvert år gentage fortællingen 

om vores erhverv. Jeg er sikker på at Åbent Landbrug 

er med til at bidrage til, at der stadig er lokale bornhol-

mere, der finder vej ind i vores erhverv.  

 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver udfordret mere frem-

over af manglende medarbejdere i landbruget. Men 

hold fri alligevel, vær der for medarbejderne. Hvis ikke 

vi virker godt og holder fri ind imellem, så kommer vores 

medarbejdere og vores landbrug ikke til at spille. 
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S å får vi hos Bornholms Landbrug & Fødevarer igen 
besøg af Agrocura. Cheføkonom Jens Schjerning 

og kundechef Henrik Andresen kommer forbi og giver 
os en update på henholdsvis økonomiske forhold og 
råvaremarkedet.  

Mødet finder sted onsdag den 17. november  

kl. 13 - 15 og afholdes på Kannikegaard.  

Pris 650 kr. + moms .  

Prisen for ikke medlemmer er 750 kr. + moms. 

Tilmelding til sekretariatet: senest onsdag den 10. 

november på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@blf.dk 

Program:  

De Økonomiske forhold v. Jens Schjerning  

• Status på verdens økonomien 

• Negative renters effekt på økonomien, ejendom-

me og aktier 

• Forventninger til renten 

• Er det en kopi af 00’erne? 

• Hvad med jordprisen 

Vi er forbi Coronakrisen, som i økonomiske termer var 

en mindre recession, ja faktisk verdens korteste. Vi står 

nu foran en endnu bedre økonomisk optur de kommen-

de 7-9 år, hvor specielt ejendoms- og aktiemarkedet vil 

klare sig helt fantastisk.  

Motoren herfor er, at vore kontanter, som vi har mange 

af, møder negativ rente. Derved falder vores købekraft 

meget ved at ligge inde med frie midler på bankbogen. 

Kontanter søger derved mod bedre afkast, som sam-

men med store penge- og finanspolitiske tiltag vil give 

en ganske pæn højkonjunktur. Vi vil komme ind på, 

hvad det betyder for dig, herunder hvilke overvejelser 

du bør gøre i din virksomhed. 

Status på råvaremarkederne v. Henrik Andresen 

• Status på råvaremarkederne - korn, raps & soja 

• Vil 2022 blive et lige så volatilt år? - Træk på lag-

rene gør priserne sårbare ved produktionsudfor-

dringer 

• Hvordan kan vi risikoafdække 

• Coronapandemien og dens betydning - hvad kan 

vi forvente på de animalske markeder 

2021 bød på de største stigninger til majs på CBOT 

børsen! Men hvad blev den foreløbige konklusion 

egentligt på et råvareår, hvor der var store udsving un-

dervejs, og hvad kan vi forvente os fremadrettet for af-

grødepriserne? Disse store spørgsmål, samt temperatu-

ren på de animalske markeder vil blive gennemgået. 

Agrocura på besøg på Bornholm 
v/ Thomas Bay Jensen 

I  forbindelse med at Agrocura er på besøg på Born-

holm onsdag den 17. november tilbydes også, at man 

kan få besøg af de 2 Agrocurafolk hjemme på bedriften.  

Inden et kundebesøg vil Agrocura gerne se årsrappor-

ten til forberedelse og man vil f.eks. gennemgå:  

Opdatering på forretningsaktiviteter 

• Forløb daglige drift – overordnet 

• Indtjening i de enkelte driftsgrene 

• Risikostyring 

• Afdækning af råvarer 

Økonomi 

• Finansiering, belåningsgrad mv. 

• Bidragssats og renter 

• Rentestrategi  

• Konvertering 

• Pension 

Update på råvaremarkedet 

• Råvarer 

• Afgrøder 

• Olie  

• El 

 

Er der andre punkter som efterspørges, er dette også 

muligt. ligesom Agrocura laver en del virksomhedspræ-

sentationer, som bruges proaktivt overfor for ens finan-

sielle samarbejdspartner i forbindelse med forhandling 

af bidrag, renter og bankskifte. 

Kontakt Ingvar K. Olsen på tlf. 5690 7844 eller mail. 
iko@blf.dk for nærmere aftale.   

Pris pr. besøg  er 3.500 kr. + moms. Prisen for ikke 

medlemmer er 4.000 kr. + moms.  

Få besøg af Agrocura hjemme på bedriften 
v/ Thomas Bay Jensen 
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er klar til at levere... 

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 

Ønsker  

DU at annoncere i 

Nyt fra BLF 
Du har, som medlem af 

Bornholms Landbrug & 

Fødevarer, mulighed for 

at indrykke annoncer i 

vores medlemsblad ”Nyt 

fra BLF”. 

Kontakt Karen Brandt for 

at høre nærmere om mu-

lighederne og priser  

Tlf. 5690 7856 eller  

mail: kb@blf.dk 

mailto:kb@blf.dk
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H åndværk i 5 generationer er hvad Richard Jørgen-

sen og ”Bornholmer Slagteren” står for og produce-

rer og leverer et 1. klasses bornholmsk produkt. 

Der er ingen tvivl om at Richard er stolt af sin virksom-

hed, stolt af de produkter der produceres og sælges og 

stolt af sine medarbejdere, der i de seneste måneder 

har knoklet for at kunne levere på den ordre de har 

modtaget fra en stor detailkæde, en ordre der bl.a. inde-

holder en leverance på 2 millioner bakker leverpostej 

om året. 

De nye ordrer har betydet en nødvendig millioninveste-

ring i produktionskæden og har gjort produktionen fuld-

automatisk. Det er kun pakningen, der fortsat kræver en 

manual betjening. Udvidelsen har også medført et øget 

behov for 4 ekstra medarbejdere, så der nu er ansat 12 

medarbejder på virksomheden i Aakirkeby.  

Om produktionen siger Richard: ”Lokale råvarer er vær-

difuldt for produkterne, og jeg forsøger til hver en tid at 

få det ind i produktionen. Det er eksempelvis sådan at 

det lokale mel fra Valsemøllen er et fantastisk produkt i 

sig selv og samtidig er det vigtigt for mig, at jeg kan få 

det i det kvantum der passer”.  

Bornholmer Slagteren har ligeledes et godt samarbejde 

med Danish Crown og får råvarerne direkte fra Rønne. 

Det betyder noget for fortællingen om produkterne og 

så betyder det en reel positiv effekt for klimaet, at råva-

rerne transporteres mindst muligt og at økonomien for-

bliver på Bornholm.  

For Richard og Bornholmer Slagteren er fremtiden inte-

ressant. Det gør sig gældende både for, hvor det næste 

marked for afsætningen etableres, hvilket måske kunne 

blive Tyskland og ligeledes følger Richard med i trends 

om at tilføre produkterne andre typer af proteiner, ek-

sempelvis fra planteriget.  

En spændende virksomhed at følge og en virksomhed 

som har meldt sig ind i fødevareproduktionsfamilien 

Bornholms Landbrug & Fødevarer.  

Velkommen til Jer! 

Bornholmer Slagteren 
v/ Thomas Bay Jensen 

P å lysåbne naturarealer, såsom eng og overdrev er 

afgræsning en vigtig forudsætning for at forbedre 

biodiversiteten. Med denne tilskudsordning kan de are-

aler, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nød-

vendige faciliteter, klargøres til afgræsning. 

Fra 1.oktober til 14. december 2021 kan der ansøges 

om tilskud til hegning og/eller rydning af naturområder, 

hvor man ønsker afgræsning. Der er afsat 25,6 mio. kr i 

puljen. Tilskuddet består af midler fra det danske land-

distriktsprogram og du kan få dækket følgende udgifter; 

• 2-4 trådet hegn, herunder låger og led 

• Elforsyning 

• Vandforsyning 

• Fangfold også mobile enheder 

• Materialer og anlægsarbejder, vedrørende ryd-

ning af træer og buske og fjernelse af ryddet ma-

teriale 

• Konsulentbistand på rydningsprojekter 

• Andre udgifter 

Alle udgifter til afgræsning beregnes efter standardom-

kostninger og projektet skal være afsluttet indenfor 2 år. 

Når du får tilskud efter en standardomkostning, kan du 

vælge at udføre dele af arbejdet selv. Naturarealer defi-

neres i denne sammenhæng som arealer med overdrev 

og HNV-værdi (Høj Natur Værdi) på minimum 5. Natur-

området skal udgøre minimum 10 % af det samlede 

projektområde. Hovedreglen er, at der ikke må være 

skov i projektområdet.  

Kontakt Klaus H. Petersen på  

tlf. 5690 7843 / 2420 8402 eller mail: khp@blf.dk  

for yderligere information eller hvis du ønsker hjælp til 

indsendelse af din ansøgning. 

 

Få 100 % tilskud til afgræsning og rydning af naturområder 
v/ Klaus H. Petersen 

mailto:khp@blf.dk
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B ornholms Ismejeri i Svaneke vokser og vokser og 

deres is finder vej til flere og flere markeder. 

Kunne du tænke dig en hvedegræs is? 

Spørgsmålet bliver stillet Signe Folke og jeg på vores 

besøg i ismejeriet i juli måned, hvor vi vil undersøge 

hvordan Bornholms Ismejeri kan understøttes af føde-

varerådgivningen hos os. 

Bornholms Ismejeri ApS, der ejes og drives af Vibeke 

Bengtson og Jonas Bohn, er konstant i gang med at 

udvikle forretningen. Nu står den på at få udvidet pro-

duktionslokalerne i nærheden af de eksisterende pro-

duktionslokaler, og det er ikke let at finde de egnede 

300 m
2
 i Svaneke. Vibeke og Jonas arbejder på at fi-

nansieringen kan sikres gennem Coops crowdfunding 

platform. 

Bornholms Ismejeri får leveret alt deres økologiske 

mælk fra Bornholms Andelsmejeri, og det er et samar-

bejde, der går rigtig godt fortæller Jonas. Det er natur-

ligvis her i sommermånederne, der er mest tryk på. Der 

produceres is næsten hver eneste dag, dels til deres 

egen iscafé i Svaneke, men den største volumen går til 

salg i detailbranchen, som eksempelvis tæller Irma. 

Der er i alt 20 ansatte i produktion og café. 

Ligesom der er gang i at udvide produktionen, så er der 

konstant fokus på udviklingen i nye typer af is, med nye 

ingredienser, som planen om at lave havreis i 2022, 

eller is med ingredienser fra bornholmske grønne prote-

iner. Det kunne på sigt måske åbne op for et samarbej-

de med Food-

Bornholm. For 

som Vibeke 

siger, vi er altid 

klar til at få flere 

legekammera-

ter, jo flere jo 

bedre.  

Jonas og Vibe-

ke vil meget 

gerne samar-

bejde med land-

mænd, der pro-

ducerer råvarer-

ne og som kun-

ne tænke sig at 

levere til en 

nicheprodukti-

on, som Born-

holms Ismejeri.  

Netop det at 

Vibeke og Jo-

nas har en inte-

resse i at udfor-

ske nye mulig-

heder har også 

gjort, at de har 

meldt sig ind i Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

Velkommen til Jer! 

 

Bornholms Ismejeri 
v/ Thomas Bay Jensen 
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D er er kun en ting, der er sikkert her i livet - Verden 

forandrer sig konstant og hastigheden hvormed 

forandringerne sker accelererer. Det kræver løbende 

justeringer af enhver virksomhed, gennem beslutninger 

og nye handlinger.  

Med et gårdråd får du et fast forum, hvor man mødes 2-

3 gange om året, hvor du kan få professionel sparring til 

dine beslutninger. På den måde får du værdifuld spar-

ring på dine idéer og tanker, så du kan tage bedre be-

slutninger. Det er jo fortsat dig som virksomhedsejer, 

der skal lede bedriften, men gårdrådet giver dig vished 

for, at de tiltag, du sætter i værk, fører til de resultater 

du ønsker og kan ses på bundlinjen. Se effekten af 

gårdrådets arbejde på Graveregård her: https://

www.youtube.com/watch?v=uCKcPNrmGhs 

I et Gårdråd kan landmand, ægtefælle og øvrige med-

lemmer diskutere alt fra strategi og ledelse til konkrete 

faglige problemstillinger. På møderne evalueres de be-

slutninger og målsætninger, som I har aftalt. I diskuterer 

og prioriterer nye tanker, ideer, mål og ønsker, og I la-

ver nye aftaler og sætter nye mål og handlingsplaner i 

gang. 

Erfaringer viser, at kombinationen af et bredt udvalg af 

fagpersoner, konkrete målsætninger og løbende evalu-

ering af mål og præstationer, giver dig den fornødne 

ballast til at tage de rigtige beslutninger og øge fokus 

på det væsentlige på din bedrift. 

Dit Gårdråd 

• Hjælper dig med at sætte konkrete mål for 

din bedrift og prioritere indsatsen 

• Drøfter de emner, som du finder relevante 

• Stiller professionelle og kritiske spørgsmål 

til din daglige drift og dine fremtidsplaner 

• Inspirerer dig til at tænke og handle ander-

ledes 

• Sikrer at din bedrift omstiller sig i tide, når 

der opstår nye muligheder og ændrede krav 

• Sikrer dig koordineret og behovsbestemt 

rådgivning 

• Effektivisere og forbedre dit samarbejde 

med f.eks. banker og kreditforening. 

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan et gård-

råd kan bidrage til udviklingen på din bedrift, så kontakt 

virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen på tlf. 5690 

7843 / 2420 8402 eller mail: khp@blf.dk  

Et gårdråd sikrer dig professionel sparring 
v/ Klaus H. Petersen 

K ontantforbuddet er blevet skærpet med virkning fra 

den 1. juli. Det betyder, at det fremover er ulovligt 

for virksomheder at modtage 20.000 kr. eller derover i 

kontanter. Tidligere lød grænsen på 50.000 kr. 

Den nye grænse gælder alle virksomheder, medmindre 

man er bank, finansinstitut, revisor, advokat eller lignen-

de virksomhed, der i stedet er omfattet af hvidvasklo-

ven. 

Reglen gælder ”per handel” og der er ikke forskel på, 

om der er tale om salg af maskiner eller udført arbejde.  

Det er vigtigt at notere sig, at grænsen på de 19.999 

gælder, hvad enten virksomheden modtager betalingen 

på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes 

forbundne. Med andre ord bety-

der det, at virksomheden ikke 

kan komme uden om forbuddet 

ved at dele en betaling op i flere 

rater. 

Der er bødestraf ved overtræ-

delse svarende til 25% af beløbet over 19.999 kr., dog 

mindst 10.000 kr. Der er ikke mulighed for at søge tilla-

delse til at modtage kontantbetaling på mere end 

20.000 kr. 

Du er velkommen til at kontakte din økonomirådgiver på 

Bornholms Landbrug & Fødevarer, hvis du har spørgs-

mål eller brug for yderligere information. 

Ny grænse for indgående kontante betalinger 
v/ Brian Kragbæk 

https://www.youtube.com/watch?v=uCKcPNrmGhs
https://www.youtube.com/watch?v=uCKcPNrmGhs
mailto:khp@blf.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Froesgaard.dk%2Fnyheder%2Fhvornaar-maa-man-modtage-kontant-betaling&psig=AOvVaw18Xa2unEXsAXI8x7BOjYEl&ust=1632826440196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCNjqkLn_nvMCFQAAAAAdAAAAABAE
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F ra 1. januar 2025 indføres udvidet producentansvar 

på alt emballage i Danmark, givet vis gennem et 

gebyr pålagt af producenten for at betale for ordningen. 

Det betyder, at den som anvender emballage selv skal 

betale for indsamling og genanvendelse af deres em-

ballageaffald. 

Projekt Circlewrap undersøger de praktiske udfordringer 

med indsamling og genanvendelse af landbrugsplast og 

er et samarbejdsprojekt sammen med 10 andre aktører, 

herunder BOFA og FUGATO. Det skal også ses som en 

vigtig brik i målet om at gøre Bornholm affaldsfri i 2032. 

Projektet er støttet af grøn pulje fra Bornholms Regions-

kommune. 

Langt hovedparten af plasten afbrændes i dag, da det 

er meget bekosteligt at genanvende plasten, som er 

forurenet med jord mm. Men der mangler viden om sy-

stematik og håndtering af snavsede plasttyper, såsom 

ensilageplast og wrap, der ofte er beskidt med rester af 

foder og jord. Et estimat fra SEGES angiver mængden 

af ensilagefolie(LDPE) på Bornholm til 47 tons, wrapfo-

lie (LLDPE) udgør 121 tons og silonet(PP) udgør 5,5 

tons. Hertil kommer de mange dunke til rengøringsmid-

ler og kemi i forskellige størrelser.  

Projektet har siden opstart arbejdet med at udvikle kom-

munikationsmateriale såsom piktogrammer og vejled-

ninger, der skal inddele landbrugsplasten i forskellige 

fraktioner, hvilket gør det nemmere at sortere plasten 

ude på bedriften. Vejledningerne er både udarbejdet på 

dansk, engelsk, tysk og polsk. Indsamling og genanven-

delse af plast forudsætter at virksomhederne har høj 

selvjustits og altid overholder standarden for sorterin-

gen. Alternativet er at plasten bliver til miljøfarligt affald 

og pålægges høje gebyrer. 

 

 

Status for de forskellige plasttyper 

Wrapplast; Der har været store udfordringer med at 

fastlægge og overholde kvalitetsparametrene for denne 

fraktion.  

En forudsætning for at den kan genanvendes er at den 

ikke er blandet med andre plasttyper og fyldt med jord. 

Et parti af usorteret plast ødelægger principielt mulighe-

derne for genanvendelse af hele læsset. Med andre ord 

et læs dårlig korn ødelægger hele høsten!! På billedet 

ses et parti wrapplast som er blevet kasseret til genan-

vendelse. 

Ensilageplast; Denne fraktion er den absolut sværeste 

fraktion at genanvende, især hvis man ikke har fast en-

silageplads. Renhedskravet er at plasten skal være fri 

for løstsiddende foder og jord. Billedet viser krav til ren-

hed. Det har vist sig problematisk at håndtere store 

stykker. Der er nu fastsat end maksimal størrelse på 2 x 

2 meter 

Bigbags; Denne fraktion er der fundet en pragmatisk 

løsning på, som betyder at alle bigbags kan genanven-

des. Eneste forudsætning er at inderposen skal tages 

ud. Bigbags uden inderposer kan genanvendes og afle-

veres direkte som erhvervsaffald i Vestermarie, eller på 

genbrugspladserne. Indtil videre kun Nexø, Olsker og 

Aakirkeby (kun i åbningstiden) 

Plast; Denne fraktion indeholder bindegarn, plastposer, 

plastemballage såsom plastdunke. Denne fraktion kan 

indtil videre ikke genanvendes før der findes en aftager, 

der tilbyder ekstra sortering af blandet plast. 

Plastdunke med faresymbol; Der arbejdes på at finde 

en lokal løsning hvor denne fraktion kan indsamles og 

sendes til genanvendelse. 

Er du klar til at tage ansvar for dit emballageaffald? 
v/ Klaus H. Petersen 
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T hor Kure driver Mønstergård tæt ved Østermarie på 

Bornholm og har gjort det siden 1987. I 1996 påbe-

gyndtes omlægning til økologisk landbrug. 

Mønstergård producerer kødkvæg, som udelukkende 

sælges igennem egen gårdbutik til private og restauran-

ter.  

Thor indstilles hovedsageligt af 4 årsager:  

Det første er Thors dedikation for at udvikle og pleje 

naturen. Thor Kure er optaget af den fokuserede natur-

pleje, som skaber en høj grad af biodiversitet. Dyrene 

fra Mønstergård opholder sig eksempelvis i sommerpe-

rioden i og ved fuglereservatet Ølene. Her går dyrene 

rundt som en stor familie med køer, kalve og avlstyr, 

hvor kalvene får lov at blive ved med at nyde mødrenes 

omsorg og pleje de første 6-8 måneder.  

Den natur Thor Kure har været med til at pleje og udvik-

le ved Svinemosen og Ølene er enestående og anpri-

ses af Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms 

Naturhistoriske Forening.  

Den anden er hans evne og vilje til at formidle sin viden 

om landbrug videre til elever fra Folkeskolen og Gymna-

siet. Thor Kure har qua sin baggrund som geografilærer 

på øens gymnasium i 35 år, en særlig evne til at formid-

le viden til elever, og gør det gerne og meget overbevi-

sende. Det gælder også emner, som hvordan naturen 

plejes og udvikles.   

Det nyder gymnasiets elever godt af ved flere arrange-

menter og besøg hvert år og tæller ca. 150-200 elever 

pr. år. Det samme gør sig gældende i forhold til besøg 

og undervisning for børn i folkeskolerne og de frie sko-

ler.  

Den tredje årsag er Thor Kures optagethed af at levere 

ind i den bornholmske fortælling og ikke mindst i Born-

holms fødevarestrategi. Konkret handler det om selvfor-

syningsgraden og evnen til at levere lokale produkter til 

de bornholmske restauranter og forbrugere. Det er et 

plus for lokaløkonomien.  

Endelig er den fjerde årsag at Thor også er optaget af 

hvordan fødevareproduktionen er natur og klimavenlig, 

hvorfor han eksperimenterer med holistisk afgræsning. 

Med holistisk afgræsning, kan man kombinere kødpro-

duktion med kulstofopbygning i jorden, få flere fugle og 

insekter og større biodiversitet. 

Der er naturligvis en forretning i de ovenstående for-

hold, men det skinner meget tydeligt igennem, at Thor 

Kure har udviklet sin forretning med baggrund i hans 

passion for at kunne levere noget godt tilbage til skole-

eleverne, bornholmerne, turisterne og ikke mindst natu-

ren. 

Thor Kure er derfor en værdig kandidat til  

at modtage Samfundsprisen.  

 

Links: 

Mønstergård - Den Bornholmske Gårdbutik (den-

bornholmske-gaardbutik.dk) 

Mønstergaard – Bornholmsk økologisk landbrug 

(moenstergaard.dk) 

Kure kreerer klimavenlige køer (tv2bornholm.dk) 

Bornholms Landbrug & Fødevarer indstiller landmand og 

medlem Thor Kure til årets Samfundspris, der er indstiftet  

af Landbrug & Fødevarer i 2021 
v/ Thomas Bay Jensen 

http://www.den-bornholmske-gaardbutik.dk/producenter/monstergard/
http://www.den-bornholmske-gaardbutik.dk/producenter/monstergard/
http://www.moenstergaard.dk/
http://www.moenstergaard.dk/
https://m.tv2bornholm.dk/?newsID=223965
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P lantekongres 2022 – vil du med? 

I 2022 vil der igen være fysisk plantekongres. Dato-

erne er fastsat, men programmet er endnu ikke klar. 

Kongressen kommer til at løbe af stablen i dagene 12.-

13. januar i Herning Kongrescenter. Planterådgivningen 

tager af sted, og hvis du har lyst til at tage med på turen 

eller høre nærmere om kongressen, kan du henvende 

dig til Jacob (5690 7818) eller Ole (5690 7810). Der 

bliver rift om værelserne i Herning, og vi har reserveret 

nogle værelser ekstra, men du må meget gerne melde 

tilbage snarest muligt, hvis du skulle være interesseret i 

at tage med. 

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat  

og sprøjtebevis 

Har du husket at tilmelde dig opfølgningskursus? Der er 

6 kursusdatoer tilbage at vælge mellem: 

 

Tilmelding til kurserne foregår på Voksenuddannel-

se.dk. Du skal logge på med NemID og vælge at fort-

sætte som virksomhed. Kurset søges frem ved at taste 

kviknummeret ind i søgefeltet og klikke Søg. Hvis du vil 

have hjælp til tilmelding, kan du komme ind forbi Kanni-

kegaard – bare husk at medbringe nøglekort til NemID, 

så kan jeg hjælpe med at få dig tilmeldt. 

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

ADR kapitel 1.3-kurser 

Vi har nu datoer på plads for de første to kapitel 1.3-

kurser. Du kan vælge mellem mandag den 25. oktober 

kl. 9.00-12.00 og mandag den 8. november kl. 13.00-

16.00. Prisen for kurset er 450 kr. Tilmelding til Lisbeth 

på mail le@blf.dk.  

Vi afholder kapitel 1.3-kurser igen til januar men har 

endnu ikke fastsat datoerne for disse. 

Nyt Tast selv 

Landbrugsstyrelsen har opdateret deres Tast selv-

service, hvor vi indsender ansøgninger om hektarstøtte, 

opretter fuldmagter, overdrager betalingsrettigheder mv. 

Se det nye Tast selv her: https://selvbetjening.lbst.dk. 

På forsiden er der links til videoklip med gennemgang 

af og vejledning til det nye Tast selv. 

En af fordelene ved det nye Tast selv er, at vi nu kan 

lægge en fuldmagt klar til godkendelse, hvis den der 

skal afgive fuldmagten er oprettet i systemet. Dermed 

skulle det blive lettere at give fuldmagt. 

Satellitkontrol af brakarealer 

Landbrugsstyrelsen har igen i år satellitbaseret kontrol 

af, hvorvidt støttebetingelserne er overholdt på arealer 

med 1-årige afgrøder og på græs- og brakarealer. Re-

sultatet af satellitkontrollen markeres med et såkaldt 

trafiklyssystem, hvor markerne bliver markeret med 

grøn, gul eller rød. 

Du kan se trafiklyset for dine marker i internetmarkkortet 

(IMK) i Landbrugsstyrelsens Tast selv. Log på https://

selvbetjening.lbst.dk med NemID og gå ind i Markkort, 

hvor du vælger Korttemaer, Marker, GB satellitbaseret 

kontrol (se billedet). Vær opmærksom på, at der er en 

mindre forsinkelse på det, der vises i trafiklyssystemet, 

da Landbrugsstyrelsen skal analysere data, inden de 

vises i systemet, og det tager 7 til 14 dage.  

Brakarealer, der er tilmeldt sommerslåning, skal slås 

mindst én gang i perioden 1. august til 25. oktober. Sa-

tellitbillederne kan vise, om dette aktivitetskrav er op-

fyldt. Hvis det er tilfældet, vil marken blive markeret med 

grøn. Er brakarealet ikke slået, markeres marken med 

gul. 

Græsmarker skal afgræsses eller slås mindst 1 gang/år. 

Marker, der ikke opfylder aktivitetskravet, vil være gule 

frem til den 11. oktober, hvorefter de bliver røde. Derefter 

har man 14 dage til enten at opfylde aktivitetskravet eller 

ændre i sit fællesskema. Snart vil Landbrugsstyrelsens 

app, hvor man kan følge udviklingen af sine marker, blive 

tilgængelig. 

DATO KVIKNUMMER 

Tirsdag d. 26. okt. 2654168241121lbs43 

Torsdag d. 11. nov. 2654168241121lbs45 

Onsdag d. 1. dec. 2654168241121lbs48 

Tirsdag d. 18. jan. 2654168241122lbs3 

Onsdag d. 26. jan. 2654168241122lbs4 

Torsdag d. 3. feb. 2654168241122lbs5 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

https://www.voksenuddannelse.dk/
https://www.voksenuddannelse.dk/
mailto:le@blf.dk
https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage
https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage
https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

M indre produktion 

Der er vældig gang i, hvordan landbruget skal bi-

drage til løsningen af og redningen af naturen og miljø-

et. Noget mere målsat er det reduktion af CO2 udled-

ningen og de tilhørende gasser, der omregnes til CO2 

ækvivalenter. Jeg hørte forleden, at politikerne specielt 

arbejder med restriktioner for de 3 B’er. Boliger, biler og 

bønder. Jeg føler mig noget udsat med arbejde i land-

bruget, bruger af sort-energi bil og med egen bolig. Jeg 

fornemmer, at der er meget mere i vente. Og at det ikke 

alt sammen vil opleves godt eller sjovt.  

Politikerne snakker hele tiden om, at vi skal gøre kloge 

ting. Men vi kan vel også snakke om, at gøre ingenting. 

Eller producere ingenting. Det er som om, der ikke er 

forståelse for, at vi skal sælge noget til kineserne for at 

vi kan få kineserpenge, så vi med dem kan betale for 

alle de kineservarer, som vi bestiller på nettet og får 

leveret med luftfragt.  

Så lad os lege lidt med tanken om, at vi ikke skal produ-

cere noget og ikke lave noget. 

I nogle opgørelser belaster landbruget i Danmark med 

ca. 16 mio tons CO2. Forholdsmæssigt svarer det til 

160.000 tons på Bornholm. Så det kunne vi frigøre ved 

at afvikle landbruget her på øen.  

Bornholmslinjen udleder jf. Tidende 93.000 tons CO2. 

Hvis vi holdt op med at sejle med motordrevet skib, så 

kunne vi også spare denne udledning.  

Også ifølge Tidende udleder bornholmske lastbiler og 

personbiler 70.000 tons CO2. Så hvis vi stoppede med 

lastbiler og biler, er vi kommet langt.  

I industrien får jeg øje på JENSEN. Det er aldeles unød-

vendigt, at denne virksomhed ligger på Bornholm endsi-

ge i Danmark. For de sælger næsten ikke noget til dan-

ske virksomheder. Lad os få denne virksomhed væk fra 

Bornholm. Så har vi også sparet deres CO2 belastning.  

CAP reformen   

Landbrugsavisen havde forleden en god visuel oversigt 

over CAP reformen. Jeg bed specielt mærke i, at det 

bliver med et krav om, at 4 % af landbrugsarealerne 

skal henligge udyrket. Eller med blomster eller hvad det 

nu kan være. I min verden skal arealet ikke bidrage til 

landmandens indtjening. Det skal bare ligge uproduk-

tivt. Det er jo fantastisk, at vi kan tillade rammer for, at 

produktionsressourcer skal være passive.  

Forestil dig, at vi på alle arbejdspladser fik en regel om, 

at 4 % af de ansatte ikke skal lave noget. De må ikke 

lave noget. De skal have fuld løn, de skal med til julefro-

kosten. Men de må ikke lave noget.  

På Kannikegård vil det svare til at 1,2 personer, der er 

ansat til ikke at lave noget. En af de stillinger lægger jeg 

billet ind på. Problemet kan dog være, at hvis direktøren 

skal bruge lige så lang tid til sagsbehandlingen som 

Landbrugsstyrelsen til minivådområder, så bliver jeg 

nok træt at skulle vente på, at skulle lave ingenting.  

Snerydning 

Når vi nu får lukket ned i de forskellig erhverv, så vil 

CO2 udledningen blive mindre. Nogle siger den bliver 

NUL. Så må det da blive vinter som i gamle dage. Med 

masser af sne. Jeg fornemmer, at vi har en masse sne 

til gode efter de seneste vintre.  

Hen over forår og sommer har vi hørt Kommunen for-

tælle, at vi ikke må slå græsrabatter ud for vor ejendom. 

Nogle af os har sågar fået Kommunens breve i postkas-

sen, hvor vores hjælp til vedligeholdelse, pyntning og 

oversigtsforhold er uønsket. Forstå det eller få en bøde. 

Kommunen henholder sig til, at rabatten er Kommunens 

ejendom og den holder vi fingrene fra. De skal nok selv 

passe og vedligeholde den.  

Argumentation glæder mig. For jeg har et stykke fortov i 

Rønne, som jeg passer. Der har jeg tidligere skullet feje 

fortov og ikke mindst rydde sne. Men det går ikke læn-

gere. For Kommunen har jo meddelt, at de selv vil pas-

se og vedligeholde deres ejendom. Så det må jo bety-

de, at Kommunen fremover passer snerydningen på 

fortovet. Jeg ønsker ikke at få en bøde for at rydde sne 

på Kommunens fortov. 

Det samme må gælde landmænd, der i deres iver for at 

holde samfundet kørende, rydder sne på cykelstier, på 

klasse C og D veje, efter kl. 15.30/18.00 eller i week-

end, også skal holde sig i ro. Pokker stå i, at man får en 

bøde, for at hjælpe en borger, virksomhed eller nabo 

med at komme frem gennem snedriverne.  

Den skæve vinkel 

Red natur og miljø, lav mindre, de mange paradokser 
v/ Henry Jespersen 
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Gratis arrangement på Bornholm: Sådan overlader du trygt 

tidsregistreringen til medarbejderne  
v/ John Mathiesen, Visma DataLøn  

D en 7. oktober kommer Visma Dataløn til Bornholm 

for at fortælle mere om DataLøn Tid - og det er helt 

gratis at deltage! 

VI viser tidsregistreringssystemet frem, og du kan blive 

klogere på, hvordan I kan registrere tid og fravær - præ-

cis efter jeres behov.. Overlad tidsregistreringen trygt til 

medarbejderne 

Til arrangementet fortælles, hvordan DataLøn Tid giver 

medarbejderne mulighed for at registrere tid efter an-

sættelsesvilkår, lokalaftale eller overenskomst. Når tids-

registreringerne er godkendt, bliver de automatisk over-

ført til lønsystemet - det frigiver mere af din tid. 

Hvis I kun skal registrere fravær, er det stadig en rigtig 

god investering med et godt tidsregistreringssystem! 

Lidt praktik 

• Dato: 7. oktober 2021 

• Tidspunkt: kl. 10.30 - 12.00 

• Sted: Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer  

Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby 

• Pris: Gratis  

Tilmelding senest den 5. oktober 

Du tilmelder dig arrangementet på:  
john.mathiesen@visma.com eller mobil: 4282 2587. 

Oplys: Navn, firmanavn, telefonnummer og e-mail. 

D et er med glæde 

at vi i Born-

holms Landbrug & 

Fødevarer kan byde 

Enok Munk velkom-

men som vores nye 

kollega pr. 1. oktober 

2021. Enok har indtil 

udgangen af sep-

tember drevet selv-

stændig regnskabs-

virksomhed med 

kunder på Bornholm og Sjælland og før det været ansat 

i Dansk Revision. 

Enok kommer med 15 års erfaring inden for regnskab 

og revision og har et solidt kendskab til årsrapporter, 

skat, moms, budgetter samt rådgivning af kunder. Enok 

har primært serviceret små- og mellemstore virksomhe-

der i mange forskellige brancher fx håndværksvirksom-

heder, frisører, fødevarevirksomheder, film- og tv-

producenter, teknologivirksomheder, konsulentvirksom-

heder samt kunstnervirksomheder af forskellige slags. 

Enok har således en bred viden inden for regnskab og 

kunderådgivning og vil kunne facilitere udvikling og 

vækst i virksomhederne. Den viden og kompetence vil 

vi gradvist overføre til nogle af vores landbrugskunder.   

Enok er bornholmer og er flyttet hjem igen efter en læn-

gere periode på Sjælland. 

Vi ser med glæde frem til samarbejdet og ikke mindst at 

kunne tilbyde en ekstra service til vores kunder.  

Kommunevalg 2021 
v/ Thomas Bay Jensen 

D en 16. november skal vi igen til at sammensætte 

en ny kommunalbestyrelse og igen inviterer Born-

holms Landbrug & Fødevarer alle de bornholmske poli-

tikere og kandidater til en ”Politisk Rundtur” på en be-

drift. 

Det er hhv. Martin på Smørjeppegård, Peter på Lange-

myregård og Jens på Lundegård der sammen med Be-

styrelsen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer tager 

en dialog om erhvervet og vores ønsker til politikerne 

for den kommende periode.  

Landbrugserhvervet og 

fødevareproduktionen 

beskæftiger direkte og 

indirekte 1.800 medarbej-

dere på Bornholm, et af-

gørende erhverv der ska-

ber indtjening, velstand 

og velfærd.  

Ansættelse af ny revisor 
v/ Thomas Bay Jensen 

mailto:john.mathiesen@visma.com
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Klimaworkshops for landmænd 
 

En serie af klimaworkshops for land-
mænd, der kan skabe forandringer på 
kort sigt. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil i løbet 

af efteråret 2021 gøre noget ingen andre 

har gjort endnu. Vi vil sammen med 30 land-

mænd arbejde målrettet på at skabe hand-

ling i forhold til reduktion af klimagasser. 

Det vil vi gøre ved at gennemføre 3 klimaworkshops, hvor formålet er at give de born-

holmske landmænd viden om og idéer til tiltag, de som landmænd kan implementere 

nu og her, og dermed nedbringe klimaaftrykket på deres bedrift. 

De 3 workshops gennemføres hos Bornholms Landbrug & Fødevarer den 12. okto-

ber, 2. november og 24. november i tidsrummet mellem kl. 15.00 – 19.00. Hver work-

shop afsluttes med en middag.   

Jakob Lave, Udviklings- og Strategichef fra Landbrug & Fødevarer, er facilitator på de 

tre workshops. 

Det er målsætningen, at de konkrete tiltag, som identificeres, og som vurderes at 

kunne implementeres indenfor 0-2 år, kvantificeres i en CO2e-nettosum. 

Tilmelding til Thomas Bay Jensen på mail: tbj@blf.dk eller tlf. 4022 5641. 

Pris 2.000 kr. + moms. Der er plads til 30 deltagere.  

Se program for de 3 workshops på vores hjemmeside www.blf.dk.  

Det kan ikke gå galt  
Underholdende foredrag med Anders Lund Madsen 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer inviterer til medlemsmøde  

mandag den 29. november kl. 19.00 - 21.30 i Aakirkebyhallerne. 

Kom og få en underholdende og samtidig umiddelbart 

brugbar opskrift på, hvorledes man lever et ganske enkelt 

og uhyre afslappende liv, uden problemer ved blot at føl-

ge de tre trin, Anders Lund Madsen har udviklet på egen 

krop:  

1. Detvarsådétparametret  

2. Erkendelseskoefficienten  

3. Det Globale Ansigtstab 

Det er én lang forklaring på, hvorfor man ikke skal tage tilværelsen alt for alvorligt.  

Tilmelding til sekretariatet: senest tirsdag den 23. november på tlf. 5690 7800 

eller mail: bl@blf.dk. Tilmelding er gratis, er efter ”Først til mølle” og max 2 bil-

letter pr. medlem. 

mailto:tbj@blf.dk
http://blf.dk/aktuelt/nyheder/klimaworkshops-for-landmaend/

