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V i er gået ind i et nyt år. 2022 – og 

hvad mon dette år bringer med sig 

af spændende opgaver og udfordrin-

ger? Et årsskifte er altid en ny start. Vi 

begynder på en måde forfra, hvor vi 

fortsætter med alt det, vi synes virker, 

og måske revurderer og eksperimente-

rer med sådant vi ikke synes, har virket 

for os, i det sidste års tid.  

Natur og afgrøder ligger i dvale, og ven-

ter på at kraften fra solen, vil vække 

vækstpotentialet til live. Til et nyt forår, 

hvor alt atter bliver grønt og skønt igen. 

Lokalt her på Bornholm er vi ligeledes 

midt i en politisk ny start, og vi afventer 

spændt, hvordan den nye kommunalbe-

styrelse mere konkret vil gribe landbru-

get an. Vi håber i den grad på en tovejs 

dialog og information – således at be-

slutninger bliver truffet på et solidt og 

valideret grundlag. Vi har brug for at 

begge parter mødes med ja-hatten på, 

for at vi skal kunne fortsætte med at  

udvikle fremtidens landbrug på Born-

holm. Med alt, hvad det vil betyde.  

I forbindelse med kommunalvalget hav-

de vi på Bornholms Andelsmejeri besøg 

af DI-bussen, der var sat på landevejen 

på initiativ af Dansk Industri. Her var 

kandidater fra alle politiske partier, så vi 

fik besøg af i alt 43 personer. Under 

besøget fik vi debatteret erhvervspolitik 

og brugsvand, og der er rigeligt at de-

battere og tage fat på, da Bornholms 

Regionskommune jo i DI’s målinger 

endte på plads 93 ud af 93 mulige i er-

hvervsvenlighed. Det vil vi, i samarbej-

de med BRK, og mange andre, gerne 

være med til at ændre. For igen, vi æn-

drer ikke noget ved at fortsætte som 

hidtil. Hvis vi sammen skal skabe et 

bedre resultat, må vi starte med at tæn-

ke og handle anderledes. Det er en ud-

fordring, vi ser frem til at løse.    

Så vi står midt i en ny start. Og hvad er 

det så for et fundament, vi skal bygge 

videre på? Og hvilke erfaringer har vi 

taget med os fra sidste del af året 

2021? 

Det er jo ingen hemmelighed at Corona 

var en temmelig besværlig modspiller 

for mejeribranchen (ligesom for mange 

Nr. 1 Januar 2022 

Et nyt år - en ny start 
v/ Kim Larsen, Formand Bornholms Andelsmejeri 
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andre) i 2021. De første 4 – 5 måneder bød mejerisek-

toren på en væsentlig ringere eksportværdi end de fore-

gående år, da store dele af foodservicesektoren verden 

over (med restaurationerne som kunder) var udfordret 

på det tidspunkt. Det var svært for os at afsætte vores 

produkter. Men de nyeste eksporttal for efterårsmåne-

derne i 2021 viser, at vi ikke kun er ved at indhente det 

dårlige resultat fra foråret, men også at vi er ved at tan-

gere rekorden på eksportværdien fra 2018. Fra august 

til oktober kunne vi se en stigning på markedspriserne 

på mellem 10 og 20 procent på mejeriprodukter. Vi har 

endnu ikke resultatet fra årets sidste to måneder, men 

da vi stadig kan se en stigning på markedspriserne, ser 

det godt ud for den danske mejerieksport.  

Lokalt, på Bornholms Andelsmejeri, kan vi se følgerne 

af den øgede efterspørgsel på ost, og vi gør alt hvad vi 

kan, for at følge med. Vores forventninger til den fremti-

dige udvikling gør, at vi har ansat nye pakkemedarbej-

dere og produktionsmedarbejdere. Da vi har stor travl-

hed, har vi valgt at indføre Coronapas for alle medarbej-

dere. Dette for, at vi selvfølgelig skal passe på hinan-

den, men også for at sikre driften i vores virksomhed 

bedst muligt.  

Genåbning af landene rundt omkring i verden, betyder 

at vi igen kan rejse ud og være opsøgende hos vores 

kunder. Det betyder, at vi ind til videre har besøgt Græ-

kenland og Spanien. 

Tendensen hos mange af vores kunder er, at de køber 

større partier ost hjem end normalt. Vi tror, at det er 

kundernes usikkerhed på ustabiliteten i fragtbranchen i 

øjeblikket, og at kundernes bestillinger derfor kommer til 

at normaliseres efterhånden. De vil ikke risikere at stå 

uden ost. (Og hvem vil egentlig det?  ). 

Vi havde udsolgt for nye ordrer op til jul, og vi ser stadig 

her i begyndelsen af året, at vi fremover skal løbe hur-

tigt for at kunne levere til alle vores kunder. Vi får tilpas-

set os og vores produktion, således at vi skal kunne 

møde efterspørgslen på vores forskellige oste, bedst 

muligt. 

Efter lang forberedelsestid, er vi nu også endelig certifi-

cerede (VLOG) til at producere GMO-fri produkter. Det 

betyder blandt andet, at vi sikrer vores konkurrencedyg-

tighed internationalt fremover, da vi gerne vil imøde-

komme vores kunders fokus på dette område.  

Også produktionen af konsummælk på Bornholm øger i 

efterspørgsel, hvilket vi sætter i forbindelse med forbru-

gernes øgede tillid til vores mælk. Det er vi utroligt gla-

de for.  

Så alt i alt, er året begyndt rigtig godt på Bornholms 

Andelsmejeri, hvor vi er klædt i arbejdstøjet, og løber 

hurtigt hver dag. Vi er taknemmelige for vores kunder 

og samarbejdspartnere ude i verden, og dem vi har her, 

lokalt på Bornholm. I et lokalsamfund som vores, er vi 

afhængige af hinanden, og i den forbindelse har vi be-

sluttet at støtte op om et lokalt friluftsinitiativ.  

4-Kløver-Klyngen, som repræsenterer Rø – Årsballe – 

Klemensker og Nyker, er i gang med et meget interes-

sant projekt. Vi har valgt at støtte projektet med at stille 

200m
2
 jord til rådighed, hvorpå der kan opstilles et shel-

ter. Bestyrelsen har også besluttet at støtte  

4-Kløver-Klyngens arbejde med et sponsorat på 25.000 

kr. Lokalt engagement er vigtigt, og det vil vi gerne ho-

norere. Det bliver spændende at følge projektet og ud-

viklingen, i og omkring de fire byer.  

Så vi er kommet godt ind i det nye år. Vi ser med opti-

misme frem til, hvad året vil bringe os, og vi vil i besty-

relsen gøre os umage for at føre den bornholmske me-

jeriproduktion sikkert ind i fremtiden.  

 

Bornholms Landbrug & Fødevarer og  

Fondsmæglerselskabet Agrocura i samarbejde 
v/ Thomas Bay Jensen 

I  flere år har vi i foreningen afholdt et årligt møde om 

økonomi, råvarepriser og den globale økonomiske 

situation, og det har som regel været Jens Schjerning 

og Henrik Andresen fra Agrocura, der har givet os den 

status. Det er der god opbakning til fra vores medlem-

mer. 

Vi har derfor udvidet samarbejdet med Agrocura, så det 

også omhandler et samarbejde rådgiverne imellem. 

Aftalen åbner også op for muligheden for at deltage i 

diverse webinarer, og dels for at deltage i det årlige 

økonomi- og råvaremøde på Kannikegaard til en lavere 

pris end for ikke Agrocura-abonnenter. For at tegne et 

Agrocura abonnement kan man gå ind på 

www.agrocura.dk og se de forskellige muligheder.  

http://www.agrocura.dk
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A rbejdskraft er et varmt tema, og der er en reel me-

get stor mangel i samtlige brancher. Det er også et 

problem for det bornholmske landbrug og fødevarepro-

duktionen på Bornholm.  

Det hele hænger sammen, så når der er mangel i alle 

brancher, så betyder det for det første, at der ikke kan 

produceres det der skal til, at de medarbejdere man har 

bliver presset en grad mere, at de flytter arbejdsplads 

eller branche og værst af alt, bliver syge.  

Vi er alle i samme båd, hvorfor det også kræver en fæl-

les indsats i alle brancher. Bornholms Landbrug & Fø-

devarer bakker derfor op om Erhverv, Bolig- og Beskæf-

tigelsesudvalgets initiativer om at indgå et samarbejde 

med et land, en region eller flere, for at hente arbejds-

kraft til Bornholm. Om det kunne være Holland eller an-

dre lande eller områder, det er vi ikke så optagede af. 

Vi vil dog sende et klart signal om at landbruget og fø-

devareproduktionen er presset nu og vil være endnu 

mere presserede om 2-4 år, så vi bakker op og deltager 

meget gerne i de kommende indsatser.  

Arbejdskraft – en mangelvare 
v/ Thomas Bay Jensen 

P lanteavlsmøde 2.2.22  

Husk at vi onsdag den 2. februar afholder plante-

avlsårsmøde i Aakirkebyhallerne kl. 9.30 til kl. 15.30. 

Det bliver en dag med et bredt og indholdsrigt program 

med både eksterne og egne indlægsholdere.  

Formiddagen byder på indlæg ved vores egne plante-

avlskonsulenter om ukrudts- og svampebekæmpelse, 

præcisionslandbrug og gødskning, og Christian Møller 

Holm vil fortælle om årets forsøg og proteinafgrøder. 

Efter frokost er der kåring af årets agerfugle-landmand, 

hvilket er en del af projekt Agerlandets fugle. Derefter 

kan du høre om, hvad der er i vente med den nye EU-

landbrugsreform, CAP-reformen, Søren Geert-

Jørgensen, maskinkonsulent fra VKST, har indlæg un-

der overskriften ”Har du den rette maskinstrategi?”, 

Jens Elbæk fra SEGES og Torben Hansen, Landbrug & 

Fødevarer, planteproduktion, fortæller om vandområde-

planer, klimaindsats og -værktøjer, pesticidstrategi og 

plantebaserede fødevarer, og dagen slutter af med ori-

entering om nye tilskudsmuligheder i det åbne land ved 

Skovdyrkerne og kort indlæg om Openlands jagtportal. 

Så der er mange gode grunde til at møde op i Aakirke-
byhallerne til planteavlsmødet! Tilmeldingsfrist er fredag 
den 28. januar. Der vil være deltagerbetaling på 400 kr. 
ekskl. moms og inkl. forplejning.  

Aakirkebyhallerne kræver i øjeblikket coronapas eller 
negativtest af deltagere i arrangementer i hallen, og i 
det hele taget opfordrer vi til, at man bliver testet inden 
deltagelse i planteavlsmødet. 

Ny mand i planterådgivningen 

Vi har gennem de seneste år haft en samarbejdsaftale 

med VKST om, at deres økologikonsulent Henning Her-

vik tager sig af rådgivningen af de bornholmske økolo-

ger. Henning er nu ved at nå 

pensionsalderen, og det er 

planen, at vi fra efteråret selv 

skal stå for rådgivningen af de 

lokale økologer.  

Derfor har vi i planterådgivnin-

gen valgt at ansætte en ny 

rådgiver, der starter på Kanni-

kegaard den 1. februar. Vores 

nye planterådgiver hedder 

Simon Munk. Simon er born-

holmer, men har været væk 

fra øen en årrække – først for 

at uddanne sig til jordbrugsteknolog og professionsba-

chelor i jordbrugsvirksomhed inden for feltet natur og 

miljø. Efter endt uddannelse har Simon været ansat i 

NaturErhvervstyrelsen (det nuværende Landbrugssty-

relsen) med kontrol af grundbetalinger, tilskudsordnin-

ger og meget andet, og er nu i Rebild Kommune som 

teamkoordinator i Team Landbrug, der bl.a. sidder med 

miljøtilsyn af landbrug.  

Det er altså en meget relevant baggrund, Simon har, for 

at starte her som planterådgiver, og vi ser frem til at få 

ham i huset! 

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat  

og sprøjtebevis 

Så er det ved at være sidste chance for at deltage i op-

følgningskursus til sprøjtecertifikat denne vinter. Vores 

sidste kursus afholdes torsdag den 3. februar. Tilmel-

ding på www.voksenuddannelse.dk, hvor du lettest sø-

ger kurset frem ved at indtaste kviknummeret 

2654168241122lbs5 i søgefeltet. 

 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

Har du brug for en medarbejder? 

Så deltag sammen med os til  

Bornholms Jobmesse i Rønne Idrætshal  

fredag den 11. februar kl. 13 –16. 

Kontakt Karen Brandt på:  

mail: kb@blf.dk eller tlf. 5690 7856 

http://www.voksenuddannelse.dk
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er klar til at levere... 

Medlemsfordele  

Husk at du som aktivt medlem Landbrug & Fødevarer har adgang til en 

lang række medlemsfordele gældende for dig selv, din ægtefælle og  

dine medarbejdere. Blandt andet tilbydes Landmandspension, Gruppelivs-  

Ulykkes-, og sundhedsforsikring på meget favorable vilkår.  

Du kan læse mere her: https://lf.dk/medlemsfordele 

 

 

 
 

 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 2. februar kl. 9.30 Planteavlsmøde 2022 

• 3. februar kl. 9.00  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat 

     og sprøjtebevis 

• 9. marts   Arbejdskraft- og arbejdsmiljødagen 

• 11. marts kl. 9.30  Årsmøde Gris 2022 

Se vores hjemmeside www.blf.dk  

for mere info og flere aktiviteter. 

https://lf.dk/medlemsfordele
http://www.blf.dk
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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 vo-

res medlemsblad ”Nyt fra 

BLF”. 

Medlemsbladet udsendes 

på mail til ca. 650 med-

lemmer i slutningen af 

hver måned, bortset fra 

juli hvor bladet hol-

der sommerferie. 

Annoncer kan kom-

me med enten inte-

greret i bladet eller 

som ”indstik”.  

Kontakt  

Karen Brandt for at høre 

nærmere om muligheder-

ne og priser for at annon-

cere. Tlf. 5690 7856 eller 

mail: kb@blf.dk 

Har du husket at få et 5 timers  

klippekort til markbesøg? 
 

• Plejer dit høstudbytte at ligge til den lave side? 

• Er proteinindholdet i dit korn for lavt, så der skal  

indkøbes for meget soja? 

• Er der ofte problemer med ukrudt og skadedyr  

i dine marker. 

Så kan det være, at du skulle benytte dig af  

planterådgivningens tilbud om markbesøg til en  

meget favorabel timepris.  

Kontakt os gerne hos planterådgivningen for at høre 
mere eller købe et klippekort allerede nu. 

Beredskabsplanen er en hjælp til din ægtefælle eller  

ansatte – hvis uheldet rammer din bedrift 

Ved din ægtefælle eller dine ansatte, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af f.eks. 

brand, strømsvigt eller gylleudslip? 

Vi hjælper dig gerne med at få lavet en beredskabsplan. Det koster ikke en bondegård, 

og er en god investering, hvis uheldet er ude.  

Har du en miljøgodkendelse, er en beredskabsplan obligatorisk – og den skal revideres 

én gang årligt. 

Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Kyndesen (5690 7821 / kvk@blf.dk) eller  

Elisabeth Falk (5690 7815 / ef@blf.dk). 

 

Obs! Vi laver beredskabsplaner både på dansk og engelsk. 

mailto:kb@blf.dk


Side 6 Nyt fra BLF 

www.blf.dk 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Lederuddannelse 
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 af-

holdt på Campus Bornholm. Læs mere i 

det vedhæftede indstik. 

E t generationsskifte eller salg af ejendommen / be-

driften / livsværket er en meget stor og i mange 

tilfælde vanskelig beslutning, uanset om man er nået de 

50, 70 eller 90 år! Det kan være svært at få sig flyttet fra 

overvejelse til beslutning, fordi situationen kan være 

uoverskuelig pga. alt for mange uafklarede forhold, som 

hvordan, hvornår og hvorledes. 

Bornholms Landbrug og Fødevarer tilbyder vores råd-

givning og assistance igennem hele processen, hvilket 

typisk inkluderer ejendomsavance-skatte-beregninger, 

vurdering og prisfastsættelse, provenuberegning og 

gennemførsel af salgsprocessen, 

som forventeligt ender ud med en 

underskrevet købsaftale og et ting-

lyst skøde. 

Går du med overvejelser om et 

salg i år eller måske først senere, 

er du meget velkommen til at tage 

kontakt til din økonomirådgiver eller 

undertegnede for et uforpligtende 

møde hos os eller gerne hjemme på ejendommen, hvor 

vi sammen kan få overblik over muligheder og udfor-

dringer. 

PS. Der er stadig god efterspørgsel på jord og land-

brugsejendomme i alle størrelser på hele øen, hvilket 

også har medført, at der nu er sat solgt-skilt på alle 

ejendommene på vores hjemmeside! 

Derfor – kontakt os for en uforpligtende samtale! 

Ejendomsrådgiver 

Ingvar K. Olsen 

Mail: iko@blf.dk, tlf. 5690 7844 

Skal salgs-tankerne hjælpes på vej… 
v/ Ingvar K. Olsen 
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L andmandens liv har igennem tiderne været tæt for-

bundet med agerlandets fugle som lærken og viben. 

I vores projekt ”Fremme af Agerlandets Fugle” samler vi 

erfaringer fra 9 bornholmske landmænd, som alle har 

valgt at gøre en ekstra indsats for tre af agerlandets 

fugle; lærke, vibe og agerhøne.  

I projektet samarbejder Dansk Ornitologisk Forening, 

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Jægerfor-

bund og Bornholms Landbrug & Fødevarer. Projektet 

løber i 3 år, og første års erfaringer med lærkevenlig 

drift finder du her: 

Lærker - erfaringer 2021 

Lærkerne har reageret positivt på de udlagte lærkeplet-

ter, så lærkepletter fungerer.  

Lærkerne vil gerne have opvækst omkring pletten, så 

lærkepletter udlagt i vårsæd ”virker” først til 2. kulds 

unger i juni måned. Lærkepletter i vårsæd har stor ef-

fekt for 2. kuld i juni måned.  

En kombination af lærkepletter i vintersæd til 1. kuld 

lærkeunger, og lærkepletter i vårsæd til 2. kuld lærkeun-

ger ser ud til at være godt. 

Lærker er de af agerlandets fugle, som er lettest at 

”gøre noget for”, at fremme. 

Vi vil gerne have udlagt lærkepletter, også i 2022, for at 

se, om det har en effekt. 

Lærkevenlig drift: 

Lærkepletter er tørre/bare pletter i en tilsået mark, hvor 

plantedækket er lavt og meget åbent. 

Lærkerne foretrækker landbrugsjord med en sparsom 

vegetation til at bygge rede, og hvor der samtidig er 

gode muligheder for at ungerne kan finde føde. Lærke-

pletter tiltrækker varmeelskende insekter som biller og 

edderkopper. Sanglærker foretrækker vårafgrøder, af-

græssede græsmarker og brak, og undgår generelt 

rapsmarker. Stubmarker er vigtige for lærkers overlevel-

se om vinteren. 

Ved at efterlade små, utilsåede lærkepletter i afgrøden 

bliver der skabt bedre levevilkår for lærkerne, så de kan 

udruge og opfostre ungerne. Som landmand kan du 

etablere lærkepletter ved at hæve såmaskinen et kort 

stykke (3-5 meter) ved såning af marken. Der kan med 

fordel placeres flere lærkepletter på marken. 

Det er vigtigt, at lærkepletter placeres inde på dyrk-

ningsfladen langt fra levende hegn og større træer, der 

fungerer som udkigsposter for rov- og kragefugle. 

Lærkepletter placeret på et tørt solbeskinnet sted giver 

den bedste effekt. 

Hvis lærkepletter skal medvirke til at begrænse tilbage-

gangen af lærker, skal lærkepletterne opretholdes hele 

sommeren, og markaktiviteter efter såning så vidt muligt 

undgås i hele yngleperioden (april-august). Lærkerne 

skal nemlig have mindst to og gerne tre kuld unger på 

vingerne, for at bestanden er stabil. 

I praksis er det svært at friholde lærkepletterne 100 pct. 

fra sprøjtning og kunstgødning på konventionelle bedrif-

ter, men bedrifter, der benytter GPS-udstyr, kan reduce-

re tilførslen. 

Tromling, strigling og radrensning i lærkepletterne vil 

ødelægge rederne, og skal så vidt muligt undgås. 

Marker med reduceret jordbehandling tiltrækker lærker. 

Du er velkommen til at kontakte Ole Harild (mobil 2161 

0931), hvis du vil have gode råd om, hvordan du etable-

rer lærkepletter. 

I næste måneds nyhedsblad vil vi fortælle om erfarin-

gerne fra 2021 med at fremme viber og agerhøns. 

 

Bornholmske landmænd arbejder på at fremme lærken – 

hvordan gik det i 2021? 
v/ Elisabeth Falk og Ole Harild 

Lærkepletter ved Østerlars, juni 2021 
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 8. februar kl. 14.00  
 

Foredrag på Kannikegaard, hvor ”fiskeskipper” Kristian Jensen, Ocean Prawns i Nexø 
 vil fortælle om en succesfuld virksomhed, som fanger rejer ved Grønland  

og eksporterer worldwide. En bornholmsk virksomhed, vi kan være stolte af. 
 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

D e 9 landmænd, som deltager i pro-

jekt Fremme af agerlandets fugle, 

fortjener alle ros for deres indsats. 

Men derudover har én af dem mulighed 

for at blive Årets agerfugle-landmand, 

og få et gavekort til en akvarel af Ben 

Woodhams. Akvarellens motiv bliver et 

landskab fra agerfugle-landmandens 

bedrift. 

Det er Dansk Ornitologisk Forening, 

Danmarks Naturfredningsforening og 

Dansk Jægerforbund, som har nomine-

ret tre landmænd i 2022:  

 

De tre nominerede er: 

• Hans Verner Hansen 

• Jacob Dam Nielsen 

• Frederik Tolstrup 

 

Årets Agerfugle-landmand  

udnævnes til årets planteavlsmøde 

den 2. februar 2022. 

Årets agerfugle-landmand 2022 udnævnes til 

årets planteavlsmøde  
v/ Elisabeth Falk 


