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T 
il det kommende kommunevalg den 
16. november 2021 er de forskellige 

kandidater, sammen med deres partier, 
godt i gang med at oplyse og fortælle 
om deres partiprogrammer. Hvorledes, 
det er gået de sidste 4 år er noget som 
du skal bruge i din stillingtagen, til hvem 
du stemmer på.  

Vi i Bornholms Landbrug & Fødevarer 
har inviteret alle partier ud og besøge 
en gård. De kandidater der var med, fik 
af landmanden og os i bestyrelsen en 
situationsmelding. Vi mener, det er godt 
at kandidaterne og partierne hører og 
ser landbruget med egne øjne. På den 
gård hvor jeg var med, fik vi en rigtig 
god snak om produktion af mælk, af-
sætning af ost lokalt og på verdensmar-
kedet. Transporten rundt i verden og 
Englands exit af EU var også højaktuel-
le emner.  

I dag er der 21 mælkeproducenter og 
indenfor de næste 10 år forventes antal-
let at være halveret. Mejeriet forventer 
dog samme mængde mælk. Kommu-
nalbestyrelsen skal her tage stilling, for 
enhederne vil blive større, da mælke-
produktionen samles på færre enheder. 
Landmanden skal tage stilling om forsat 
mælkeproduktion. Der bliver rigtig man-
ge valg og ét omhandler dygtige medar-

bejdere, som skal arbejde i erhvervet. 
Det er en nødvendighed med dygtige 
medarbejdere. Hvor skal de komme 
fra? 

En del unge mennesker står i dag og 
skal vælge uddannelsesretning. Først 
og fremmest skal de vælge et erhverv, 
som de interesserer sig for. Alle fag er 
vigtige og alle arbejdsopgaver er vigti-
ge. Du kunne uddanne dig til faglært 
landmand og komme ud i stalden, hvor 
dyrene skal passes, du kunne også bli-
ve maskinfører og passe markerne og 
producere foder til dyrene i stalden. Du 
kunne blive sygeplejerske og arbejde i 
sundhedssektoren, du kunne også blive 
vvs’er eller elektriker, tømrer eller me-
kaniker. Uanset hvilken branche du 
vælger, vil du få oplæring i en eller flere 

Nr. 9 Oktober 2021 

Det svære valg 

v/ Bestyrelsesmedlem Jens S. Koefoed 
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virksomheder, hvor det praktiske og boglige forenes i 
én uddannelse.  

De faglige fag hvor hånden og det fysiske arbejde er i 
større fokus har ikke haft samme bevågenhed i samfun-
det de sidste mange år. Men tro mig, uden Jer, vil vi 
ikke have det samfund, vi har i dag. Alle arbejdsopga-
ver er vigtige, du vælger.  

Så Jer forældre, (håber selvfølge mange unge læser 
dette), tag en snak med jeres unge mennesker om de-
res uddannelsesvalg. Der kan læses mere her ”Faglært 
er Fedt” på https://faglaerterfedt.dk/forside og job i land-
bruget;  http://blf.dk/aktuelt/job-i-landbruget/ 

Her i oktober måned blev et stort landbrugsforlig indgå-
et på Christiansborg. Klimaet, kvælstof og CO2 regn-
skab er de helt store emner. Men meget passende og 
uden sammenligning, men som det første sted i Dan-
mark, bliver der her i efteråret afholdt Klimaworkshops 
hos Bornholms Landbrug & Fødevarer. Læs mere her: 
http://blf.dk/aktuelt/nyheder/klimaworkshops-godt-fra-

start/  

Ved klimaworkshoppens første møde i oktober var ca. 
40 landmænd mødt op for at høre hvilken betydning 
klimaet  har for erhvervet, og ikke mindst hvilken betyd-
ning det har, at landmænd tager initiativ og går forrest. 
Vi fik information omkring den globale klimasituation, og 

sammen med klimarådet en briefing om, hvad Danmark 
har forpligtet sig til. Hvor langt er vi kommet og hvordan 
kommer vi i mål. Der er endnu to workshops, den første 
den 2. november. Her kommer bl.a. professor Jørgen E. 
Olesen fra Århus universitet. Ved sidste workshop den 
24. november, sættes fokus på viden og muligheder. Vi 
finder gerne plads til dig også. Du vælger. 

Vi som landmænd påvirker miljøet på mange måder, 
men vi har også løsningen på, at kunne forbedre miljø-
et. Allerede i dag har vi nedbragt det, som kaldes miljø-
belastningen. De næste år frem vil der komme løsnin-
ger, som vil mindske CO2 udledningen og nye produk-
ter fremkommer af vores nuværende afgrøder på mar-
kerne. Vi vil også se helt nye afgrøder på marken grun-
det klimapåvirkningen. 

Det bliver rigtig spændende for danske landmænd og 
følgeerhvervene. Vi er en stor eksportør af madvarer ud 
i hele verden. Vores knowhow er desuden en stor  
eksportvare.  

Allerede i dag producerer vi madvarer med lavt input og 
stort output. Det har en kæmpe indflydelse på klimaet 
og miljøbelastning. Det giver mening og vi er med til at 
tage valg og vælge.  

Tak fordi du valgte at læse mit indlæg, valget var dit   

 

T 
idligere har elever i landbruget haft mulighed for at 
kunne mødes i et netværk og det kunne vi godt 

tænke os at få etableret igen her på Bornholm. Et godt 
netværk for eleverne kan være med at til styrke og fast-
holde eleverne i deres uddannelse og i vores fantastis-

ke erhverv.  

Derfor har vi netop sendt nedenstående invitation ud til 
de bornholmske læremestre og bedt dem om at videre-
give invitationen til deres elever.  

Kære elev i det bornholmske landbrug 

Du har valgt en uddannelse i et af verdens bedste er-
hverv og Bornholms Landbrug & Fødevarer har brug for 
unge, der uddanner sig i vores erhverv, da det er jer, 
som er fremtiden for landbruget på Bornholm. Derfor er 
det også rigtig vigtigt for os, at du som elev kommer 
bedst muligt gennem din uddannelse. Derfor kunne vi 
tænke os at være med til at skabe et netværk for alle jer 
elever, uanset om man er i gang med EUD, EUX, EGU 
eller andet. 

Som opstart vil vi gerne invitere en tur i Bowlinghal-
len onsdag den 17. november kl. 16.30.  

Vi har lånt et af bowlinghallens lokaler og starter med 
en kort introduktion til Bornholms Landbrug & Fødeva-
rer og Bornholms LandboUngdom, og til hvad vi kan 
hjælpe og støtte dig som elev med.  

Derefter bowler vi en time, hvorefter vi slutter af med 
spisning og hygge. 

I støbeskeen på nuværende tidspunkt er også et net-
værksmøde i januar og i juli 2022. 

Tilmelding senest den 11/11 til: Karen Brandt på mail: 
kb@blf.dk  eller tlf. 5690 7856.  

Invitation til netværk for elever i landbruget på Bornholm 

v/ Christian Møller Holm og Karen Brandt 

https://faglaerterfedt.dk/forside
http://blf.dk/aktuelt/job-i-landbruget/
http://blf.dk/aktuelt/nyheder/klimaworkshops-godt-fra-start/
http://blf.dk/aktuelt/nyheder/klimaworkshops-godt-fra-start/
mailto:kb@blf.dk
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Produktion  
Ellesgaard, Koosgård, Brændegård og Ndr. Ellebygård 
indgår i selskabet SP-Agro Gris I/S. De to ejere, Preben 
Bjerregaard og Sune Larsen, har delt griseproduktion 
og markdrift op i virksomhederne SP-Agro Gris I/S og 
SP-Agro Mark I/S. Ud over den konventionelle markdrift 
dyrker Preben og Sune knap 80 hektar økologisk i SP-

Agro Øko I/S. 

Preben har sit afsæt fra fødehjemmet Ellesgaard og 
naboejendommen Koosgård lidt uden for Nexø. Denne 
produktion er for Preben udvidet med erhvervelse af et 
antal ejendomme i Østermarie. De bærende ejendom-
me i denne erhvervelse er Brændegård og Ndr. Elleby-
gård med produktion fra 700 årssøer, 24.000 produce-
rede slagtesvin og 390 ha. Hertil forpagtninger.   

I/S som ejerform blev valgt sammen med Sune Larsen, 
når der skulle 2 til at håndtere ejerskiftet på Brænde-
gård, Ndr. Ellebygård m.fl. Lidt ud fra devisen ”keep it 
simple”. Det giver en kolossal styrke at være 2 ejerlede-
re i den daglige drift. 

Den samlede produktion, som Preben er involveret i, er 
på ca. 1.500 årssøer, 34.000 producerede slagtesvin og 
1.150 ha inkl. forpagtninger.  

Koosgård omfatter et traditionelt sohold med opstald-
ning af de fravænnede grise enten på Koosgård eller 
Ellesgaard. Hovedparten af grisene sælges ved ca. 30 
kg, mens den resterende del færdigproduceres på El-
lesgaard/Naskegård. Soholdet på Koosgård udmærker 
sig ved at opretholde en fantastisk høj effektivitet på 
+40 fravænnede grise pr. årsso og ved en ambition om 
altid at kunne gøre det lidt bedre. 

Brændegård og Ndr. Ellebygård omfatter en fuldt inte-
greret OUA-produktion (Opdrættet Uden Antibiotika). 
Denne produktion kræver en ekstra arbejdsindsats og 
fokus fra mandskabet. Dette er lykkedes, og effektivite-
ten i soholdet ligger også her i den høje ende. 

Preben indstilles til Fremtidens Landmand i kategorien 
bæredygtighed, og det gør han af forskellige årsager. 
Bæredygtighed er et vidt begreb og dækker over 3 
overordnede emner: Miljø, socialt og ledelse. Omsat til 
engelsk er det ESG, Environmental, Social og Gover-
nance, og grunden til at Preben Bjerregaard bl.a. indstil-
les til prisen er, at netop de 3 begreber gennemsyrer, 
hvordan bedriften drives.   

Miljø – Environmental 
Preben Bjerregaard har meget stor fokus på at drive en 
effektiv bedrift, der anvender de nyeste teknologier i 
stalden, samtidig med at der fokuseres på at optimere 
på pasning af dyrene. Preben følger med i strukturud-
viklingen og arbejder med at gøre bedriften større for at 
reducere klimabelastningen ved at bruge færre ressour-
cer pr. produceret kilo kød og samtidig tilvejebringe en 
god økonomi.  

Preben beskriver bæredygtighedsindsatsen i Årsrappor-
tens ledelsesberetning, hvor energiforbrug i stald målt 
på produceret so og slagtesvin fremgår og efterfølgen-
de anvendes til at sætte målsætninger efter. Preben er 
også begyndt at beskrive sin samlede CO2-udledning i 
den animalske produktion og den samlede CO2-binding 
i den vegetabilske produktion. Der er fokus på affalds-
håndteringen, som også beskrives i ledelsesberetnin-
gen lige så vel, som der er fokus på dyrevelfærden i 
produktionen. 

Fremtidens Landmand 2022  
v/ Thomas Bay Jensen 

Fremtidens Landmand 2022 er bornholmer, hedder Preben Bjerregaard, er 43 år, driver Ellesgaard og 
Koosgård i Ibsker og er medejer af virksomhederne SP-Agro Gris I/S, SP-Agro Mark I/S og SP-Agro Øko I/S. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer indstiller Preben Bjerregaard som en værdig kandidat til Landbrug & 
Fødevarers pris ”Fremtidens Landmand” i Danmark 2022 i kategorien Bæredygtighed.  
 

 

 

 

 

 

 

Mandskabet i SP-Agro Gris I/S med Preben i forgrunden 
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Preben er altid parat til at indgå i diverse projekter med 
SEGES og Bornholms Landbrug & Fødevarer for at 
optimere bl.a. dyrevelfærd og produktion. 

Prebens anvendelse af ny teknologi, optimering af pro-
duktionen, fokus på energiforbrug og CO2-udledning og 
-binding samt deltagelse i projekter er alt sammen til 
gavn for såvel miljø som klima og bæredygtighed. 

Konkret er al belysning skiftet til LED lys, ventilatorer er 
skiftet til EC ventilatorer og opvarmningen på samtlige 
ejendomme er skiftet til varmepumper. 

Social 
Preben har igennem mange år udmærket sig ved altid 
at have elever og gerne flere elever samtidig. I øjeblik-
ket har Preben 6 elever ansat og der er nye på vej. 

Derudover har Pre-
ben over en 4-årig 
periode haft en flygt-
ning ansat, der kom 
til Danmark fra Eri-
trea tilbage i 2016. 
Preben har et motto, 
og det er, ”at alle 
kan lære, og alle er 
gode til noget”, så 

hvis bare man kan finde ud af at møde til tiden og er 
ærlig, så kan man blive en del af familien i SP-Agro. 

Preben dyrker det gode arbejdsmiljø, hvilket udmøntes i 
en stor fokus på, at medarbejderne trives og har det 
godt, at de inddrages i beslutningerne og har medan-
svar og indflydelse. Det medfører en meget høj grad af 
engagement, motivation og ansvarsfuldhed blandt med-
arbejderne.  

Også her har Preben et motto og det er, ”kom glad på 
arbejde og gå gladere hjem”. 

Trivselsmålinger og MUS er en rutine i virksomheden. I 
2020 blev eleven Merete Dahl kåret som årets land-
brugselev i grisesektoren i Danmark, og det er en be-
drift, man ikke uden videre sikrer sig. 

Preben har en driftsleder, der hedder Simone Mikkel-
sen. Simone har fået delegeret et meget stort ansvar for 
pasning af drægtighedsstald og farestald, og Preben 
bygger en leder op omkring Simone, som har nogle go-
de menneskelige kompetencer til at lede og motivere 
medarbejdere i griseproduktionen.  

Preben arbejder målrettet på, at det er gennem hans 
medarbejdere, at bedriften kan udvikle sig, og der gøres 
alt for, at netop struktur, viden og sammenhold optime-
res.  

På det sociale område udenfor bedriften er Preben aktiv 
i lokalsamfundet ved at have et godt naboskab til alle 
naboer, hvilket er en bedrift i sig selv, når der drives en 
stor bedrift.  

Markdriften bliver praktiseret ved, at der altid køres med 

2-3 traktorer med forskellige redskaber på samme 
mark. I Prebens optik styrker det effektiviteten og hold-
ånden når medarbejderne kan se, det skrider fremad. 
De sørger også for at mindske lugtgenerne fra gylle, når 
den bringes ud, og at der inden for 12 timer både er 
pløjet, harvet og sået. Preben sørger altid for, at vejen 
gøres ren efter markarbejde.  

Preben er altid klar til at assistere naboer med hjælp. 
Om det er snerydning eller anden form for hjælp, så er 
Preben klar. Og når naboerne samler ind til Preben som 
tak for snerydning, skal der købes godter til personalet, 
for det er de ansatte, som udfører arbejdet. 

Preben er også en fast bidragsyder til den lokale skole 
og idrætsklubben, når der er behov for sponsorater. Det 
samme gør sig gældende når skolen ønsker at lægge 
undervisningen på en bedrift, så er det også Preben, 
der fortæller og lægger gård til.  

Governance 

Governance er mange ting 
og udføres i mange sam-
menhænge. 

På personalesiden er Pre-
ben meget bevidst om, at 
det er gennem trivsel og 
gode ansættelsesforhold, 
man fastholder sine med-
arbejdere, er i stand til at 
rekruttere kvalificerede 
medarbejdere og ikke 
mindst til at rekruttere ele-
ver, der uddannes til er-
hvervet men med henblik 
på, at de på et tidspunkt  kommer retur til SP-Agro. 
Medarbejdertrivsel er med til at reducere risikoen om-
kring virksomheden, men er først og fremmest med til at 
fremme udviklingen omkring bedriften. 

God Governance er at tænke udvikling af medarbejder-
ne, ved at de deltager i kurser, uddannelser og net-
værks ERFA-grupper for at få så meget viden ind i be-
driften som mulig. 

Medarbejderne og Preben bruger i den daglige ledelse 
og drift Microsofts ToDo App til opgaveløsning og dele-
gering, et simpelt men uvurderligt stykke værktøj. 

God Governance handler også om fokus på omkostnin-
ger, fokus på detaljen i produktionen, fokus på det unik-
ke i hver enkelt medarbejder, fokus på finansiel styring. 
Det giver bonus på den økonomiske bundlinje med væ-
sentlig positiv konsolidering over de seneste 5 år – bort-
set fra i 2018. I de sidste 2 år har der været et afkast på 
mellem 7–9%. 

Det er også god Governance, når Preben trækker de 
mange nye digitale og smarte løsninger ind i bedriften, 
om det er i stald, mark eller i den økonomiske styring og 
dermed som ledelsesværktøj. FarmTracking bruges til 
det yderste og på økonomisiden har Preben taget de 
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økonomiske digitale applikationer til sig og anven-
der Summax, e-faktura og Dashboard på 4 CVR-

numre. Preben kan ikke forestille sig en hverdag 
uden de applikationer, fordi de skaber overblik og 
en nemhed i hverdagen i forhold til administration.  

Preben er ikke kun god til at bruge de økonomiske 
værktøjer i ledelsen af sin virksomhed, han er også 
god til at være med til at udvikle de selv samme 
værktøjer ved at stille krav og komme med forbed-
ringsforslag til SEGES.  

Preben Bjerregaard driver sin virksomhed med 
ESG som et ledelsesværktøj, bevidst og ubevidst. 
Det medfører en høj grad af bæredygtighed og det 
er derfor, Preben Bjerregaard indstilles som en 
værdig kandidat til Landbrug & Fødevarers Bæredygtighedspris.  

Han er en vinder, en der er ambassadør og en der gerne fortæller om sin bedrift mhp. at dele ud af viden og erfa-
ringer.  

Preben Bjerregård med Merete Dahl, årets landbrugselev 

P 
å Svaneke Bryghus’ hjemmeside, kan man bl.a. 
læse om bryghusets bæredygtighedsindsatser og; 

”Svaneke Bryghus er et 100% økologisk bryggeri. Vi 
brygger ufiltreret craftbeer med udgangspunkt i fem in-
gredienser; vand, malt, humle, gær og tid. Vores slow-
beer-filosofi er hemmeligheden bag den gode ølsmag. 
Hos os bliver øllet nemlig ikke fremskyndet, men vi la-
der tiden arbejde for os. Brygmesteren følger nøje øllet i 
ønsket om smagsmæssig balance, og intet forlader 
bryggeriet uden hans accept. En af vores øl har vi gået 
og ventet på siden 2009”. 

Det er godt gået og det er naturligvis også en stolt Adm. 
direktør Steen Jespersen, Signe og jeg har sat stævne 
på Restaurant Bryghuset i Svaneke, hvor vi til den læk-
re kryddersild nyder en IPA, alkoholfri naturligvis.  

Igen er Signe og jeg nysgerrige på, hvordan en virk-
somhed som Bryghuset arbejder, hvilke processer ind-
går i produktionen, naturligvis med det formål at se, om 
der er noget, vi kan samarbejde omkring.  

Svaneke Bryghus har igen i år slået rekorden og har 
brygget 1.8 mio. liter øl, hvor fadølsmarkedet er det do-
minerende.  

Innovation og kreativitet er i højsædet, og hvis ikke 
Steen Jespersen lige sætter foden på bremsen engang 
imellem, så havde Brygmester Jan Poul brygget flere 
end de allerede imponerende 50 forskellige øl, der 
brygges i løbet af året i Svaneke. Ganske fantastisk og 
ligeledes ganske fascinerende med kreativiteten på 
navnene – ikke mindst bryggen Lange Bent, hvilket har 
en særlig betydning for en tidligere Allingebo som mig! 

Kreativiteten bliver udfoldet på kedlerne på Svaneke 
Torv i restauranten, hvor de første øl blev brygget tilba-
ge i år 2000. Det er reelt Jan Pauls kreative øllaboratori-

um, som Svaneke Bryghus kalder Instinct. Her brygger 
Jan Paul mindre batches på 1000 liter, der afprøves i 
restauranten inden produktionen sættes i gang i det 
store bryggeri på Svanevangen.  

Her er det sjovt at nævne, at den øl der kan testes fra 
Instinct er bryggen med navnet ”Salmecykel”. Hvorfor 
den hedder Salmecyklen, det må du ned på Bryghuset 
og få en forklaring på og smag for... Skål! 

Ølmarkedet er benhård konkurrence, og det er uanset 
om det er mindre eller større bryggerier. I Danmark har 
vi nu mere end 220 bryggerier, en stigning på ca. 20 
bryggerier siden begyndelsen af Coronapandemien. 
Der er en enorm interesse for de mindre bryggerier i 
Danmark og jeg skal hilse og sige, at besøget på Sva-
neke Bryghus og samtalen med Steen over øl og sild er 
gode ingredienser for en god dag.  

Svaneke Bryghus A/S er blevet medlemmer af Born-
holms Landbrug & Fødevarer, hvilket vi glæder os over. 

Velkommen til Jer! 

Svaneke Bryghus A/S 

v/ Thomas Bay Jensen 
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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 

Jordprøver – vær god ved din jord! 
 

Jorden har brug for kalk, men det er vigtigt, at 
man får valgt den rette dosering. For lidt kalk 
kan give udbyttetab, for meget kalk er en 
unødvendig udgift og kan også give mangan-
mangel i afgrøderne. 
Analysen af jordprøverne viser jordens kalk-
behov. Jordprøverne bliver som standard ana-
lyseret for reaktionstal, fosfor, kalium og mag-
nesium, og det er reaktionstallet kombineret 
med jordens lerindhold, der afgør kalkbeho-
vet. 
Analysen for fosfor gør jordprøver ekstra interessante for svineproducenter, da be-
driftens fosforloft hæves, hvis fosfortallet er under 4 i gennemsnit. Der skal blot være 
taget min. 1 jordprøve / 5 ha på alle marker, og jordprøverne må højest være 5 år  
gamle. 

Ring til planterådgivningen, hvis du vil høre mere 

eller skrives op til at få taget jordprøver. 

Firmaets ekstra medarbejder 
 

Hvis din fødevarevirksomhed har ekstra  
arbejdskrævende opgaver i en længere periode, 
kan du få hjælp til f.eks. 
 

• Forberedelse til certificering 

• Forberedelse inden interne audits 

• Uafhængig intern audit 

• Udarbejdelse af specifikationer 

• Produktudviklingsforløb 

• Næringsberegning 

• Deklaration og mærkning af produkterne 

• Tilbagevendende kvalitetsopgaver 

 

Kontakt fødevarerådgiver Signe Folke på tlf. 5690 7816 
eller på mail sf@blf.dk.  

mailto:sf@blf.dk
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E 
fter den seneste tids megen nedbør er der nu mu-
lighed for se, hvor der er udfordringer med dræn og 

grøfter i og omkring markerne. 

Hvis vandet ikke kan komme væk fra marken, nedsæt-
ter det ikke kun udbyttepotentialet, men det besværlig-
gør også kørsel i marken. Manglende dræning og 
manglende vedligehold af dræn kan umuliggøre en 
ukrudtssprøjtning i efteråret eller udsætte en tidlig tilde-
ling af handelsgødning i foråret. Afvander marken ikke 
ordentligt, opstår der pletter i marken, hvor afgrøden 
står dårligt, og der er her mulighed for, at ukrudtet kan 
brede sig. 

Med de nuværende høje gødningspriser er der en yder-
ligere grund til at passe på kvælstoffet i gyllen. Maski-
nerne, der anvendes til udbringning af husdyrgødning, 
er i dag blevet meget store og tunge, og det bliver der-
for vanskeligt at komme tidligt i gang i foråret, når mar-
kerne ikke er til at køre på.  

Efter den yderligere stramning af udnyttelsesprocenten 
på husdyrgødning fra 2021 er det meget vigtigt, at vi får 
gyllen ud når det er koldt, og luftfugtigheden er høj, da 
det er her, vi opnår den bedste markeffekt.   

Der er god økonomi i dræning 

v/ Jacob Dam Nielsen 

M 
ange selvstændige i landbruget og i andre er-
hvervsvirksomheder har i løbet af september mod-

taget brev fra barsel.dk, hvor de er blevet bedt om at 
betale bidrag til barsel.dk. Og det er rigtigt nok, nu skal 
du betale som selvstændig, også selvom du ikke skal 
på barsel nu eller i fremtiden. 

Alle selvstændige er fra den 1. januar 2021 blevet en 
del af barsel.dk, der er en barselsordning for private 
arbejdsgivere, som nu også omfatter selvstændige. Det 
betyder, at du skal betale bidrag til barsel.dk og betaling 
skal ske senest den 1. november 2021.  

I forbindelse med finansloven for 2020 blev det vedta-
get, at selvstændige skulle have samme barsels-

sikkerhed som private. Ordningen betyder, at du som 
selvstændig nu har mulighed for at få kompensation fra 
barsel.dk, og at du dermed får større økonomisk sikker-
hed under barsel – udover barselsdagpenge. 

Kompensationen svarer til det beløb, som private ar-
bejdsgivere kan få udbetalt fra barsel.dk, når de udbeta-
ler løn til deres ansatte på barsel. 

Formålet er at styrke kvinders incitament til at blive selv-
stændigt erhvervsdrivende samt forbedre lønkompensa-
tionen i forbindelse med barsels- og forældreorlov for 
både mænd og kvinder. 

Det betyder, at alle selvstændige med en årsindtægt, 
der er højere end den maksimale dagpengesats, som 
er 231.920 kr. i 2021, for første gang nu bliver opkrævet 
at betale ét beløb svarende til lidt over 100 kr. om må-
neden til barselsfonden. Det er uanset, om du selv eller 
dine ansatte har børn eller ej.  

Bidraget til Barsel.dk som selvstændig i kalenderåret 
2021 er på 1.225 kr. Brevet med opkrævningen modta-
ger du i din e-Boks. 

Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kon-
takte din regnskabskonsulent hos Bornholms Landbrug 
& Fødevarer. 

Har du som selvstændig fået opkrævning fra Barsel.dk?  
v/ Jens Martin Bach 
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Ophørs – salg 

Jeg indstiller min mælkeproduktion på Skovvang  
senest pr. 31.3.2023.  
Fysikken kan ikke længere holde til at være selvstændig 
kvægbonde, så jeg skifter til at være planteavler med  
supplerende beskæftigelse udenfor bedriften. 

Jeg afhænder derfor besætning, grovfoder, inventar m.m. 
– pris og tidspunkt for overtagelse efter aftale. 

Det vil være vigtigt for mig, at besætning og grovfoderbeholdninger afhændes nogenlunde samtidig, 
eller at besætning først overdrages, når foderbeholdninger er nedbragt. 

Besætning udgør 90 jersey årskøer med fuldt kvieopdræt, ydelse 10.941 EKM seneste 12 mdr. 

Når besætning er afhændet er det muligt at: 
• Indgå gylleaftale på 100 ha / 2000 m3

 

• Købe græs på rod fra 25 ha (udlagt 2021) – gerne aftale for et helt høstår ad gangen 

• Leje af 2000 m2 stald til maskiner/halm/lager/andet 

Liste over besætning og inventar til salg kan rekvireres.  

Er du interesseret, så kontakt mig inden 10.12.2021 på mail lyrsby4@post10.tele.dk eller  
på mobil 21753898 (bedst mellem kl. 10-15 eller kl. 19-21). 

Hans Verner Kofod Hansen, Skovvang Østermarie 

mailto:lyrsby4@post10.tele.dk
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Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

ADR kapitel 1.3-kurser 
Transporterer man farligt gods (f.eks. dieselolie, svovl-
syre, bekæmpelsesmidler mv.) ad offentlig vej, skal 
man som udgangspunkt have et ADR-certifikat (som 
opnås ved et 1-uges kursus), hvis transporten foretages 
med et registreringspligtigt køretøj. Er der tale om min-
dre mængder, f.eks. max 1.000 l dieselolie, kan man 
nøjes med et ADR kapitel 1.3 kursus.  

Der er dog tilfælde, hvor man er fritaget for at skulle 
have ADR-certifikat eller kapitel 1.3-bevis, og det er, 
hvor man medbringer eksempelvis dieselolie til en ar-
bejdsopgave, man som landmand selv udfører. Det vil 
sige, at man som landmand godt må have dieselolien 
med til den maskine, man skal bruge i marken. Her må 
man max medbringe 450 l diesel pr. emballage og højst 
1.000 liter i alt. Derimod må man ikke få en medarbej-
der til at køre diesel ud til den maskine, man selv betje-
ner, med mindre medarbejderen har et kapitel 1.3-

kursusbevis, da transporten af det farlige gods dermed 
er hovedaktiviteten for kørslen.  

Tilsvarende kan man medbringe sprøjtemidler på den 
sprøjte, der skal bruge midlerne. Skal man købe sprøj-
temidler, kan man hente dem i sin godkendte traktor, 
hvor der er tale om kørsel, der kan udføres af en god-
kendt traktor (transport af produkter, der skal benyttes til 
en landbrugsvirksomhed). Afhentning af planteværn i 
person- eller varebil kræver som udgangspunkt mini-
mum kapitel 1.3-uddannelse, da køretøjet er registre-
ringspligtigt. 

Det kan være svært at finde ud af, om man kører lovligt 
med dieselolie eller kemikalier uden at være i besiddel-
se af et kapitel 1.3-bevis eller ADR-bevis, og er man i 
tvivl, kan det være en fordel at tage dette kapitel 1.3 
kursus. 

Har man tidligere været på kapitel 1.3-kursus, anbefales 
det, at man opdaterer kurset - normalt ca. hvert 5. år, så 
man er opdateret på ændringer på regelområdet. 

Underviser på kurset er chefkonsulent Bent Bejstrup, 
DI. Bent er specialist inden for området transport af far-
ligt gods ad landevej og er sikkerhedsrådgiver for en 
række vognmænd og virksomheder, der transporterer 
eller forhandler farligt gods. 

Vi har planlagt to kurser her i efteråret, hvor vi har af-
holdt det første, og fortsætter så med flere kurser efter 
nytår. Næste planlagte kursus er:  

Mandag den 8. november kl. 13-16 

Prisen for deltagelse er 450 kr., og der er tilmelding til 
Lisbeth på 5690 7872 eller på mail le@blf.dk. 

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat  
og sprøjtebevis 

Har du husket at tilmelde dig opfølgningskursus? Der er 
5 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. 

Plantekongres 2022 – stadig enkelte pladser 
I 2022 vil der igen være fysisk plantekongres. Datoerne 
er fastsat, men programmet er endnu ikke klar. Kon-
gressen 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. 

 

DATO KVIKNUMMER 

Torsdag den 11. nov. 2654168241121lbs4
5 

Onsdag den 1. dec. 2654168241121lbs4
8 

Tirsdag den 18. jan. 2654168241122lbs3 

Onsdag den 26. jan. 2654168241122lbs4 

Torsdag den 3. feb. 2654168241122lbs5 

mailto:le@blf.dk
https://www.voksenuddannelse.dk/
https://www.voksenuddannelse.dk/
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Steffen Adelsten Jørgensen 

Skovfoged 

 

Skovdyrkerne Øst 
Storegade 79, 3700 Rønne 

Tlf. 61 20 51 58 

saj@skovdyrkerne.dk 

www.skovdyrkerne.dk 

Kontakt Marie Anker, Tlf.: +45 3615 4500 | Dir.: +45 3615 4903 | E-mail: maaj@cphbusiness.dk 

mailto:xxx@skovdyrkerne.dk
http://www.skovdyrkerne.dk/
mailto:maaj@cphbusiness.dk
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  
eller advokat Peter Paldan Sørensen  

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 under-
holdende og samtidig 
umiddelbart brugbar 
opskrift på, hvorledes 
man lever et ganske 
enkelt og uhyre afslap-
pende liv, uden proble-
mer ved blot at følge 
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 møl-
le” og max 2 billetter pr. medlem. 

 

Mad til Tiden 

Tid til maden 

Sæsonstart 4. nov. 2021  
kl. 17.00 - 20.00  

Madklubtilbud for de  
18 - 41-årige 

Bornholms 4H byder velkommen til et 
sjovt madfællesskab over gryderne. Vi la-
ver spændende mad, der smager, og som 
er nemt at gå til. Vi gir den gas - så maden 
bliver klar til tiden, og så der også er mas-
ser af tid til hyggesnak 

Tidsløse klassikere i nye tidssvarende ud-
gaver så de passer til miljø, sundhed og 
klimabevidsthed, og som hver gang ender 
ud i en festlig og farverig smagsoplevelse.  
Du får naturligvis opskrifterne med hjem - 
så du selv kan eksperimentere videre. 

• De nyeste madtrends serveret på 
den nemme måde 

• Idérighed til at alt kan laves hurtigt  
og nemt 

• Vi har masser af tips til at lette  
arbejdet, så du sparer tid 

• Og vi har en naturligvis en kok  
i spidsen 

• Sted: Det Levende Køkken,  
Løvsangervej 2, 3751 Østermarie 

Tilmelding til 4H Kontoret  
mail: sussie@blf.dk eller tlf. 2485 4903 

Ring gerne for yderligere info  
 

Husk gerne forklæde og viskestykke 

mailto:sussie@blf.dk


www.blf.dk 

Nyt fra BLF Side 15 

I  de seneste år har der været flere bornholmske ek-
sempler på, at ensilagesaft har forurenet åer og grøf-

ter. Så hold øje med din ensilagesaft – det våde efter-
årsvejr er kommet til øen. 

Husk derfor: 
Ser du vand, der står omkring din markstak med ensila-
ge, eller vand på vej ud af plansiloen – så reager. 

• Stop udledningen. 

• Tjek om ensilagesaften har nået dræn mv. 

• Kontakt BRK – fej ikke hændelsen under gulv-
tæppet – ring hellere en gang for meget end en 
gang for lidt. Uanset om det er weekend eller ju-
leaften.  

Ensilagesaft i ufortyndet form har et biologisk iltforbrug, 
der er 220 gange større end urenset by-spildevand. Det 
er gift for vandløb. 

Eksempel på forurening med ensilagesaft: 

Opsporing af forurening med ensilagesaft 
En forurening forårsaget af ensilagesaft kan ses med 
det blotte øje, og kan kendes ved forekomsten af lam-
mehaler i grøfter, vandløb og drænbrønde. 

Overfladevand fra ensilagesiloer kan have et højt ind-
hold af organiske stoffer, og hvis det ledes til vandløb, 
dannes der lammehaler – brunlige til gråhvide totter, 
der sidder fast på sten, planter, grene eller andre frem-
spring i vandløbet. 

 

Endvidere lugter vandet syrligt, og ved længerevarende 
forurening til stillestående vand stinker vandet kraftigt af 
kloak. 

Årsager til forurening 

Eksempler på forurening er: 

• Placering af ensilage i markstak oven på dræn, i 
lavninger, tæt på vandløb mv. 

• Efterladelse af kasseret ensilage på marken, som 
giver afstrømning af saft i forbindelse med regn-
vejr til dræn, eller overfladisk afstrømning til 
vandløb mv. 

• ”Udsprinkling” af ensilagesaft på samme sted, 
hvilket medfører vandmættet jord og afstrømning 
direkte til vandløb, eller indirekte via dræn. 

• Tilstoppede afløb ved plansiloer, og overfladisk 
afstrømning til dræn, og derfra videre til grøft. 

• Plansiloer uden randzoner, og dermed overfla-
disk afstrømning til dræn med forbindelse til 
vandløb. 

Undgå forurening - det kan koste dyrt! 
Kommunen vurderer, hvorvidt forureningen skal meldes 
til politiet. Det kan medføre en bøde på 30.000 kr. Ud-
over bøden risikerer man, at skulle betale det beløb, der 
måtte være sparet ved ikke at have håndteret overfla-
devandet korrekt.  

Du skal kontakte BRK´s miljøtilsyn, hvis du har mistan-
ke om forurening fra din ensilage. Så kan I sammen 
lave en plan for, hvordan problemet løses. Lukker du 
øjnene, og lader som ingenting, kan kommunen være 
nødsaget til at sanktionere dig. 

Ifølge lovgivningen skal der være en randzone i forbin-
delse med en ensilageplansilo på 2 meter i bredden og 
med en hældning på 3% mod afløb. 

• Derudover er det vigtigt, at afløb ikke tildækkes. 
Når græsset og majsen giver for godt, må afgrø-
den, ensilageplastik og dæk ikke placeres over 
afløb. 

• Når der står vand omkring afløb, er det tid til at 
rense dem.  

• Tjek at pumpen, der leder vand fra plansiloer til 
gylletank/udsprinkling, altid virker. 

• Sørg for, at der ikke er afløb til dræn i nærheden 
af plansiloerne.  

• Placer markstakken, hvor der ikke er dræn eller 
grøfter mv.  

• Tag kasseret ensilage med hjem fra marken – lad 
det ikke ligge utildækket på marken. 

Hold styr på ensilagesaften – få den i beholderen 

v/ Helle Thers, Bornholms Regionskommune, og Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug & Fødevarer 

Grøft og drænbrønd med lammehaler 



BORNHOLMS 
LANDBRUG & 

FØDEVARER 

RØNNEVEJ 1 

3720 AAKIRKEBY 

 

TLF. 5690 7800 

 

 

 

LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 9. november kl. 14.00  
 

Vi besøger Beredskabsstyrelsen i Allinge, Rønnevej 1-3,  
hvor Sektionschef Thomas Frandsen viser rundt og fortæller om de mange spændende 
aktiviteter, herunder arbejdsopgaver, uddannelse og forpligtigelser overfor samfundet.  

Eftermiddagskaffe og kage arrangeres på stedet. 

 Husk tilmelding senest dagen før til  

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

Agrocura på besøg på Bornholm 

v/ Thomas Bay Jensen 

S 
å får vi hos Bornholms Landbrug & 
Fødevarer igen besøg af Agrocura. 

Cheføkonom Jens Schjerning og kunde-
chef Henrik Andresen kommer forbi og gi-
ver os en update på henholdsvis økonomi-
ske 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 ons-
dag 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 økonomi-
en, ejendomme 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 kommende 7-9 
år, hvor specielt ejendoms- og aktiemarke-
det 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. Kon-
tanter søger derved mod bedre afkast, som 
sammen med store penge- og finanspoliti-
ske tiltag vil give en ganske pæn højkon-
junktur. Vi vil komme ind på, hvad det bety-
der 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 lagrene gør priserne sårba-
re ved produktionsudfordringer 

• Hvordan kan vi risikoafdække 

• Coronapandemien og dens betyd-
ning - hvad kan vi forvente på de 
animalske markeder 

2021 bød på de største stigninger til majs 
på CBOT børsen! Men hvad blev den fore-
løbige konklusion egentligt på et råvareår, 
hvor der var store udsving undervejs, og 
hvad kan vi forvente os fremadrettet for 
afgrødepriserne? Disse store spørgsmål, 
samt temperaturen på de animalske mar-
keder vil blive gennemgået. 



Akademiuddannelsen i ledelse 

Fra foråret 2022 vil det være muligt at tage en lederuddannelse på Bornholm. Akademiuddannnelsen i ledelse bliver udbudt 
af Cphbusiness i samarbejde med Boost Bornholm og vil blive afholdt på Campus Bornholm med undervisning i dagtimerne 1 
gang om ugen.  

På uddannelsen får du vigtige ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag - allerede fra første dag. 

Vi har blandt andet fokus på udviklingen af dig som leder, ledelse af medarbejdere, teams og grupper, forandringsledelse, mv. 
Du vil blive introduceret til relevante ledelsesteorier, -modeller og -opgaver, som kombinerer og tager udgangspunkt i 
ledelsesmæssige udfordringer fra dit arbejdsliv. Det giver dig konkrete input til din praksis, som du løbende kan bringe i spil.  

Uddannelsen er rettet mod nuværende og kommende ledere og klæder dig på, så du kan varetage forskelligartede 
ledelsesopgaver og stå endnu stærkere som leder.  

På uddannelsen vil du blandt andet arbejde med: 

• Indsigt i din egen og andres ledelsesstil
• Konkrete ledelsesværktøjer
• Teamledelse
• Forandringsledelse
• Ledelse af medarbejdere

Coaching af teams og grupper 

Ved deltagelse på uddannelsen får du ligeledes mulighed for at blive en del af et fagligt netværk med andre ledere, som du 
kan dele erfaringer og sparre fagligt med.  

Underviserne er tidligere ledere fra erhvervslivet og sørger altid for, at undervisningen holdes praksisnær og brugbar fra første 
undervisningsdag.  

Hvad er en akademiuddannelse? 
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller tilsvarende niveau, men 
tages på deltid sideløbende med jobbet. En hel uddannelse tæller 60 ECTS-point og tager typisk tre år at gennemføre med et 
fag pr. halvår. 

Uddannelsen er bygget op omkring tre obligatoriske fag og en række valgfag. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Alle fag afsluttes med en eksamen. Eksamen varierer fra fag til fag og består oftest af en mundtlig eller skriftlig prøve. Se 
mere information på hjemmesiden under de enkelte fag: 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_ledelse#stu
dietsopbygningogfag 

Tilskudsmuligheder 
Du har mulighed for at søge om tilskud til uddannelsen. Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har her. 
Har du brug for vejledning i forhold til, hvilke tilskudsmuligheder du eller din virksomhed har, kan du kontakte Boost Bornholm 
ved at gå ind på https://campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse/boost-bornholm/ 

Tilmelding 
Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig på vores hjemmeside. 

Vil du vide mere? 
Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen og dine muligheder, kan du ringe til os på 36 15 48 66. 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser#stoettemuligheder
https://campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse/boost-bornholm/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_ledelse
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Fag: Ledelse i praksis 
Foråret 2022

På faget Ledelse i praksis udvikler du din egen lederadfærd og dine ledelsesmæssige kompetencer. 

Du får viden om praktisk og ledelse samt redskaber til at finde din ledelsesstil. Ledelse i praksis klæder dig på til at identificere og 
vurdere egne personlighedstræk i din rolle som leder. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til 
dig som leder, hvor du skal kunne alt lige fra at afklare medarbejdernes kompetenceudvikling og eventuelle samarbejdsvanskeligheder, 
du skal kunne tydeliggøre målene for opgaveløsningen og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. 

Dit udbytte 

• Du bidrager til bedre kommunikation og færre konflikter i dagligdagen
• Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
• Du øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder der bidrager til bedre kommunikation og færre konflikter i dagligdagen
• En medarbejder der styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
• En medarbejder der øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

Undervisning finder sted følgende tirsdage: 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 og 17/2. Eksamen afholdes den 10/3. 

Tilmeld dig her 

Fag: Organisation og arbejdspsykologi 
Foråret 2022 

På faget Organisation og arbejdspsykologi bliver du rustet til at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer, og du vil få 
udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel. Endelig vil du få redskaberne 
til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i din virksomhed.  

Dit udbytte 

• Du lærer at analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
• Du kan anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
• Analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
• Du kan anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder der bidrager til at forbedre trivslen i virksomheden
• En medarbejder der kan indgå i virksomhedens udvikling og har forståelse for den struktur, processer og kultur der er i

virksomheden
• En medarbejder der har fokus på teams og deres effektivitet.

Undervisning finder sted følgende tirsdage: 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4, 26/4. Eksamen afholdes den 12/5. 

Tilmeld dig her 

Fag: Det strategiske lederskab 
Efteråret 2022 

På faget Det strategiske lederskab får du viden om strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering, 
der gør dig i stand til at identificere strategiske problemstillinger og tage aktiv del i udarbejdelsen af løsningsforslag. 

Du styrker din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, 
vilkår, dimensioner og perspektiver. 

Dit udbytte 

• Du kan bidrage til at ændre eller implementere virksomhedens strategiske mål effektivt
• Du udvikler et personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
• Du kan anvende en række værktøjer til at øge motivationen på arbejdspladsen og bidrage til at mindske konflikter og

misforståelser

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder, der bidrager til virksomhedens lønsomhed gennem arbejde med virksomhedens strategi, vision og værdier.
• En medarbejder der kan skabe sammenhold og følgeskab i virksomheden
• En medarbejder der kan styrke virksomhedens konkurrenceevne og omsætning
• En medarbejder der kan fremme en mere effektiv arbejdsgang igennem en større fællesskabsfølelse

Undervisning finder sted følgende onsdage: 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 og 30/11. Eksamen afholdes den 
14/12. 

Tilmeld dig her 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-i-praksis
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/organisation-og-arbejdspsykologi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/det-strategiske-lederskab

