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N ormalt vil glæden over forårets 
snarlige komme fylde mine tanker 

helt. Mens bondemand 1 og 2 tænker 
på markdriften, og alt det der skal gøres 
i marken, så går jeg, og planlægger, 
hvad der skal være i køkkenhaven, og 
hvad der skal forkultiveres.  

Det varmere vejr, vi har i vente, gør og-
så dagligdagen i staldene nemmere. 
Mindre udsving i døgntemperaturen 
giver bare et bedre klima i grisestalde-
ne. Kvæget der har skullet fodres, med 
hvad der forekommer at være uendelige 
mængder af grovfoder, kommer pludse-
lig ikke hjem en dag, fordi der er græs 
nok til dem. 

Og jeg glæder mig til snart at høre bog-
finken igen, og se grågæssene komme 
og tjekke deres redepladser ved søen 
ud, mens fuglestemmerne tager til dag 
for dag. Lige pludselig er viben der og 
endelig svalerne. Det er lige straks det 
hele sker – igen. 

Men i år er der mange andre tanker der 
trænger sig på. Ringe bytteforhold, svi-
nepest i Europa, energipriser og gød-
ningspriser, krisen i Ukraine og helt 
jordnært - bliver foråret tørt igen? Alt 
sammen problematikker der griber helt 
eller delvist ind i hinanden, og som man 
ikke selv kan gøre så meget ved.  

Noget retter sig over tid. Overproduktio-
nen af grisekød i Europa vil betyde et 
fald i bestanden og give højere notering 
igen. Dog kan udbrud af svinepest i vild-
svin lukke for eksport fra ramte lande og 
give et overskud af grisekød indenfor 
Europa igen – og igen, frygter jeg. I 
Danmark står vi et meget bedre sted i 
dag, hvor bestanden af vildsvin er ud-
ryddet (jo der er den under hegn i Vild-
mosen). Kommer der et udbrud i en 
dansk besætning kan den og nabobe-
sætninger slås ned, og udbruddet er 
stoppet. Har man, som vi lige nu ser i 
Polen, Tyskland og Italien en vild be-
stand, så er det meget svært. Så betyd-
ningen af hegnet ved den dansk-tyske 
grænse, der forhindrer en vildsvinebe-
stand i Danmark, kan slet ikke fremhæ-
ves nok. Ej heller påpasselighed fra os 
alle. 

Løbske elpriser 
Har du tjekket din elafregning? Ja det 
har du selvfølgelig, men ser du også en 
gang imellem på el-deklarationen? Altså 
det dit el-køb er sammensat af. Det er 
en af de ting, jeg godt kan få lidt ondt i 
maven af.  

Tallene for 2021 er ikke udkommet end-
nu, men sammenligner vi 2015 og frem 
til 2020, så er der en tydelig udvikling.  

Nr. 2 Februar 2022 

En usikker tid 
v/ Bestyrelsesmedlem Stine Mikkelsen 

Fortsættes næste side 
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Elproduktion fra kul og brunkul falder fra 52% til 28%. 
Det er rigtig godt for folkesundhed og klima. Erstatnin-
gen er naturgas (14% til 31%) og atomkraft (20% til 
25%). Elproduktionen fra olie og biomasse er ret lav og 
konstant i perioden. Det er produktionen fra vedvarende 
energi desværre også, og den udgør bare 8%.  

Og det er en kæmpe udfordring. For godt nok er der 
store vindmølleparker på vej, men de står ikke klar før 
2032, hvis alt går godt. Samtidig har tyskerne besluttet 
at lukke deres atomkraftværker i år. Det betyder, at 25% 
af elproduktionen skal komme andet steds fra, og da 
det nok ikke skal være kul og brunkul (det vil være et 
stort tilbageskridt i den grønne omstilling), så bliver Eu-
ropa ret afhængig af naturgas. Naturgassen den skal 
komme fra – nå ja Rusland, som vi nok må indstille os 
på, vil give en del udfordringer.  

Måske ombestemmer tyskerne sig nu da EU har kerne-
kraft med som grøn energikilde, men jeg kan godt fryg-
te, at el bliver en grim post i regnskabet i længere tid. 

Presset produktion 
Noget andet jeg ikke kan gøre noget ved, og som hæn-
ger sammen med det forrige, er krisen i Ukraine. Jeg 
bakker helt og fuldt op om sanktioner af økonomisk og 
politisk art, når et land ikke overholder internationale 
spilleregler, og jeg må formode, at det er på det rigtige 
grundlag, der skrides til handling. Men det bliver dyrt for 
dem der eksporterer til Rusland, det bliver rigtig dyrt, og 
det rammer også i landbruget.  

Jeg håber at Statsministeren husker, at det er arbejds-
pladser og produktions-Danmark, der giver råd til vel-
færd og udvikling for alle. Da Mette Fredriksen trådte til 
som statsminister, udtalte hun, at hun var rød før grøn, 
nu er hun erklæret grøn. Der er jo flere stemmer i klima 

end Arne. Hvis den del af Danmark der producerer, bli-
ver ramt af for mange omkostninger og kriser, kan vi 
ikke levere på arbejdspladser og eksport. Der er vi må-
ske på vej hen nu. For medens vi skal levere på den 
grønne omstilling af samfundet, er strukturerne i energi-
forsyningen ikke sikrede eller færdigudviklede, og sam-
tidig er de underlagt et storpolitisk spil, alt imens en øst-
vest-krise truer eksporten. Det kalder på ansvarlighed 
fra politikerne. 

Spejlæg 

Jo, jeg kan godt få lidt ondt i maven, og kuren er spejl-
ægget! Ikke det I smadrer ud på stegepanden, men det 
I tegner på papiret foran jer. 

Hviden repræsenterer vilkår, altså det I ikke kan gøre 
noget ved, og derfor ikke skal bruge kræfter på. Foku-
serer man sin energi her, sætter man sig i offerrollen. 

Blommen repræsenterer alt det, I kan gøre noget ved, 
og der hvor kræfterne skal lægges, så bliver man aktør. 

F.eks. kan jeg ikke gøre noget ved udviklingen i elpri-
serne, men jeg kan lave en prisaftale, når jeg finder vil-
kårene rigtige. 

Jeg kan ikke gøre noget ved noteringen, men jeg kan 
gøre mig umage og optimere i stalden. 

Og vejret kan jeg slet ikke gøre noget ved, men jeg kan 
nyde hver en solstråle, og det forår der kommer lige 
meget hvad. Og det vil jeg gøre, og heldigvis har jeg det 
med at glemme det meste, når jeg er derude. 

B ornholms Landbrug & Fødevarer arrangerer 
genopfriskningskurser i Førstehjælp. Kurset 

har 3 timers varighed og indholdet er følgende: 

• Opdatering og repetition af førstehjælpens 
4 hovedpunkter 

• Den livreddende førstehjælp til bevidstløse 
med eller uden vejrtrækning 

• Lejring af bevidstløse med vejrtrækning 

• Gennemgang af, og øvelse i Hjerte-Lunge-
Redning, hjertemassage, herunder brug af 
hjertestarter 

• Førstehjælp ved forbrændinger og forgift-
ninger 

• Principper for psykisk førstehjælp 

• Praktiske øvelser 

Kurset er mandag den 25. april 
kl. 13 – 16.   

Næste kursus planlægges til  
efteråret.  

Instruktør er tidligere Brandinspektør Steen Finne. 

 

Pris for deltagelse er 450 kr. 

Hvis du er medlem af Bornholms LandboUng-
dom er prisen kun 350 kr.  

Tilmelding til sekretariatet på tlf. 5690 7800  
eller mail: bl@blf.dk  
senest tirsdag den 19. april. 

  

Førstehjælpskursus 

mailto:bl@blf.dk
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E n serie af indsatser for at tiltrække og fastholde 
arbejdskraft til landbruget.  

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil i løbet af 2022 og 
2023 gennemføre forskellige indsatser for at skabe et 
større udbud af arbejdskraft til landbruget. Det er i alle 
aldersgrupper, elever, faglærte, ufaglærte, danske og 
internationale medarbejdere – rettet mod alle de for-
skellige virksomheder i fødevaresektoren, som land-
brug, maskinstationer, andelsselskaber osv. 

En af indsatserne er at gennemføre en temadag for 
ovenstående målgruppe, hvor indholdet er at orientere 
om rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. 
De tre overskrifter foldes ud på følgende vis: 

I første halvleg starter vi med de unge, der er på vej ind 
på arbejdsmarkedet og skal vælge en uddannelse. 

09.00 - 09.45:  Klaus Werner fra projektet Faglært er 
Fedt orienterer om, hvad man ved om beslutningen for 
at vælge job, hvem bestemmer, hvornår tages beslut-
ningerne, hvordan kan man påvirke processen og hvad 
er det vigtigste for at tage valget.  

10.00 - 12.00:  Lene Søholt Jacobsen, Formand for 
Danske Landbrugsskoler og Forstander for Grindsted 
landbrugsskole, og Jens Munk Kruse, Forstander for 
Dalum landbrugsskole, giver et indlæg om uddannelsen 
og eleverne anno 2022. Lene og Jens kommer ind på 
de udfordringer vi har, og forslag til hvordan vi gør det 
bedre. 

I denne seance er udbyttet, at man som læremester 
bliver bedre klædt på til: 

• Viden og færdigheder til rekruttering  - af ele-
ver og unge mennesker. 

• Viden om elever og gode råd til at håndtere 
elever. 

• Viden om hvordan, der skal arbejdes sammen 
– læremester, elev og landbrugsskole. 

12.00 – 12.45:  Frokost 

I anden halvleg beskæftiger vi os med de medarbejdere 
vi har i landbruget, hvordan fastholder vi dem og hvor-
dan videreuddanner vi dem, og ikke mindst hvordan 
motiverer vi vores medarbejdere. Vi taler om både dan-
ske og internationale medarbejdere.  

12.45 – 13.30:  Boost Bornholm ved Christina Thunø 
og Henrik Juul-Pedersen orienterer om kompetenceud-
viklingsmuligheder på Bornholm og ikke mindst om den 
assistance Boost Bornholm kan tilbyde de selvstændige 
virksomheder.  

13.30 – 14.00:  Lisbeth Hvid Christensen, Vicedirektør 
Campus Bornholm, giver en orientering om muligheden 
for sprogkurser, og de tilbud CABH har på området, 

herunder, hvad det betyder for integrationen, at de in-
ternationale medarbejdere lærer dansk.  

I denne seance har vi en statusopgørelse på, hvor man-
ge internationale medarbejdere, vi har i landbruget.  

14.00 – 14.15:  Susanne Holm Harnfeldt, Virksomheds-
konsulent i Jobcenteret, giver en status på jobsituatio-
nen på Bornholm, herunder hendes indsats for land-
brugserhvervet samt orienterer om muligheden for at 
rekruttere international arbejdskraft. 

14.15 – 14.30:  Kaffepause. 

14.30 – 15.30:  Rekruttering, fastholdelse og udvikling 
af medarbejderne handler om god ledelse. Vi afslutter 
dagen med nogle få konkrete ting, man som virksom-
hedsejer kan praktisere for at blive en lille smule mere 
attraktiv som arbejdsplads, men også som vi sammen 
skal gøre, for at ændre på de fælles udfordringer vi har.  

• Ledelse i praksis, værktøjer  

• Arbejdsmiljøledelse, værktøjer 
Denne del gives af Lene Møller og Thomas Bay Jensen 

 

Pris pr. deltager er 750 kr. 

Tilmelding til Bornholms Landbrug & Fødevarer på 
mail: bl@blf.dk eller telefon 56907800. 

Tilmelding inden fredag den 4. marts. 

 

Temadag – arbejdskraft – onsdag den 9. marts 2022 
v/ Lene Møller og Thomas Bay Jensen 

mailto:bl@blf.dk
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D er er her i 2022 stor fokus på, at vi får afsluttet de 
frivillige aftaler omkring de Boringsnære Beskyttel-

sesområder (BNBO).  

Bekendtgørelsen om vurdering af boringsnære beskyt-
telsesområder og indberetning trådte i kraft 1. januar 
2020. I bekendtgørelsen pålægges kommunerne inden 
udgangen af 2022 at vurdere behovet for beskyttelses-
indsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig 
brug af pesticider i alle BNBO og vurdere behovet for 
en indsats for at reducere risikoen for forurening af 
grundvandet.  

Kommunerne skal i så vidt muligt omfang afsøge mulig-
heden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne, såle-
des at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samar-
bejde mellem kommune, vandværk og lodsejer. De ek-
sisterende regler giver herudover kommunerne mulig-
hed for igennem påbud eller forbud at pålægge en lods-
ejer nødvendige rådighedsindskrænkninger for at und-
gå forurening af grundvandet eller for at beskytte drik-
kevandet mod forurening med bl.a. pesticider. 

Og hvad er så status på Bornholm? 

Vi har 83 BNBO’er på Bornholm. Ud af de 83, er det 15 
BNBO’er BRK har vurderet kræver en indsats, en ind-
sats som medfører stop med anvendelsen af pesticider. 

De pågældende 15 lodsejere har fået besked om at de 
er ejere af den pågældende matrikel, hvor BNBO’en er 
på og at BRK vil invitere til møde vedr. indgåelse af en 
aftale. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer mener, at det er hen-
sigtsmæssigt at indgå de frivillige aftaler, eftersom mu-
ligheden for at aftale en fornuftig kompensation er stør-
re, end enten ved et regulært påbud fra kommunen eller 
ved at vente på en statslig regulering efter 1. januar 
2023. 

Den erfaring vi har, er at hver enkelt aftale er en indivi-
duel aftale, hvor kompensationens størrelse er af-
hængig af tidligere års udbytte på de pågældende mar-
ker. Vi taler derfor om en løbende og årlig kompensati-
on pr. ha. Vores erfaring er også at aftalerne skal være 
operative, det vil sige at cirkulære arealer omkranses af 
rektangulære arealer, så det rent faktisk kan lade sig 
gøre at gennemføre markarbejdet effektivt.  

Ud af de 15 BNBO’er der skal omfattes af et stop med 
anvendelse af pesticider, er der 7 lodsejere og vand-
værker, som er i gang med aftalerne.  

Er der lodsejere der har behov for rådgivning eller assi-
stance med at gennemføre de frivillige aftaler, kontakt 
meget gerne undertegnede Thomas Bay Jensen på 
mail: tbj@blf.dk eller tlf.  5690 7801.  

 

 

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) 
v/ Thomas Bay Jensen 

Årsmøde Kvæg 2022 - sæt kryds i kalenderen 
 

Årsmøde Kvæg 
afholdes  

torsdag den 24. marts  
på Kannikegaard. 

 

Vi har endnu ikke programmet helt 
på plads, så mere info følger, men 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Tilmelding:  
Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmel-
ding senest mandag 21. marts til Lene Møller på  
tlf.: 5690 7823 eller på mail lm@blf.dk.  

Pris: 
500 kr. pr. person.  

For deltagere udover 1 person pr. besætning betales 
der kr. 400. 

mailto:lm@blf.dk
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L andbrugets klimaværktøj, ESGreen Tool, er lige 
på trapperne. Deltag i klimadagen den 5. april, 

og bliv godt klædt på til at arbejde med det.   
Alle landbrug skal de kommende år gøre en ekstra ind-
sats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugspro-
duktionen. Og snart er der konkret hjælp at hente til at 
træffe de rigtige klimavalg. Hjælpen kommer i form af 
klimaværktøjet ESGreen Tool, som kan beregne klima-
aftrykket på din bedrift og understøtte valg af mulige 
klimatiltag. 

Klimadagen giver viden og værktøjer 
Den 5. april inviterer Bornholms Landbrug & Fødevarer 
og SEGES Innovation til klimadag på Kannikegaard. 
Her vil være masser af inspiration og konkret vejledning 
i forhold til, hvordan du kan arbejde med at sænke kli-
maaftrykket på din egen bedrift. 

Det er gratis at deltage. 

Se programmet, og tilmeld dig senest fredag den 
25. marts på: www.tilmeld.dk/klimadag 

ESGreen Tool – landbrugets klimaværktøj 
Med ESGreen Tool kan 
du beregne din drivhus-
gasudledning og få en 
aktuel status på dit kli-
maaftryk på bedriftsni-
veau. Værktøjet bereg-
ner samtidig effekten af 
mulige klimatiltag, og 
med afsæt i den seneste 
forskning får du viden til 
at vælge de mest effekti-
ve tiltag. Værktøjet for-
ventes klar ultimo marts 
2022. 

ESGreen Tool er sponsoreret af Forenet Kredit i samar-
bejde med Nykredit og udvikles af landbrugets faglige 
videns- og innovationshus SEGES Innovation. 

 

Kom til klimadag tirsdag den 5. april, og bliv skarp på  
landbrugets nye klimaværktøj 
v/ Thomas Bay Jensen 

 

Årsmøde Gris 

Fredag den 11. marts kl. 9.30 

 i Aakirkebyhallerne. 
 

Program 

• 9.30 Kaffe og velkomst. v/ Stine Mikkelsen, 
  form., Svinerådgivningen  

• 9.45  Præsentation af produktionsresultater 
  2021 samt af årets producenter  
  v/ Kirsten Kyndesen og Kristina Sonne 

• 10.45  Dansk svineproduktion nu og i  
  fremtiden v/Christian Fink Hansen, 
  Direktør, Sektor for Gris, L&F 

• 12.00  Frokost 

• 13.00  Hvorfor er danskerne så  
  mærkelige? v/ Dennis Nørmark 

• 14.15  Kaffe og afslutning 

 

Tilmelding senest mandag den 7. marts til  
Lene Møller, tlf.: 5690 7823 eller mail: lm@blf.dk. 

For deltagere udover 2 personer pr. besætning betales 
der 500 kr. pr. person. Mødet er åbent for besætnings-
ejere, der ikke får ført E-kontrol. Disse vil alle blive af-
krævet 500 kr. pr. deltager. 

Årsmøde Gris 2022 

http://www.tilmeld.dk/klimadag
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er klar til at levere... 

Læs hele programmet på vores hjemmeside:  
www.blf.dk/media/3090/agro-miniferie-og-klimatur-2022.pdf  

Programmet er også vedhæftet dette nyhedsblad som indstik. 

http://www.blf.dk/media/3090/agro-miniferie-og-klimatur-2022.pdf
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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 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 9. marts   Arbejdskraft- og arbejdsmiljødagen 

• 11. marts kl. 9.30  Årsmøde Gris 2022 

• 14. marts kl. 15.00 Møde om landbrugets grønne omstilling 

• 16. marts   Generalforsamling 

• 24. marts   Økologisk årsmøde 

• 24. marts  Årsmøde kvæg 

• 30. marts - 1. april Agrominiferie og Klimatur 

• 5. april   Klimauddannelse for landmænd 

Se vores hjemmeside www.blf.dk  
for mere info og flere aktiviteter. 

Husk at… 

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

Og det kan godt betale sig at bruge de kontante 
medlemsfordele, som giver besparelser på lidt af 
hvert; til virksomheden, til hovedet, til fritiden og 
for det meste også til virksomhedsejerens ægte-
fælle/samlever og ansatte.  
 
Der kommer løbende nye tilbud 
og du kan se dem alle her:  
https://lf.dk/medlemsfordele 

Bornholms Landbrug  
& Fødevarer  
støtter  
Tilflytterservice  
Bornholm 
 

Styr på ansættelses-
kontrakten? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fø-
devarer hjælper vi gerne dig, 
som arbejdsgiver med at få styr 
på ansættelseskontrakten eller 
andre ansættelsesretslige for-
hold for dine medarbejdere. 
 

Kontakt Karen Brandt  
på tlf. 5690 7856  
eller mail: kb@blf.dk 

http://www.blf.dk
https://lf.dk/medlemsfordele
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  
eller advokat Peter Paldan Sørensen  

 

 

 

 

 

 

Steffen Adelsten Jørgensen 

Skovfoged 
 

Skovdyrkerne Øst 
Storegade 79, 3700 Rønne 

Tlf. 61 20 51 58 

saj@skovdyrkerne.dk 

www.skovdyrkerne.dk 

Generalforsamling 

i Bornholms  

 

 

afholdes på 4H Kontoret 

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Madskoler 2022 
v/ 4H Konsulent Sussie Holmtoft 

På denne årstid er vi i fuld gang med at planlægge sommerens Madskoler. Instruktørmateri-
alet er under lup, og opskriftsbogen har lige været på testmadskole i uge 7. Vi glæder os til 
at blive klogere herpå, og få tilrettet materialet helt. 

Vi har, som altid en dejlig gruppe faste instruktører, der er med os, og PAU samarbejdet bli-
ver på 12. år en realitet. 
Der er også plads til nye instruktører, der vil være med i Madskolefamilien. Vi tilbyder kurser 
undervejs - både lokalt og på Axelborg - masser af  sparring og godt netværk. Vil du gøre en 
forskel for de skønneste madglade bornholmerbørn, så er det nu, du skal kontakte 4H kon-
sulenten på tlf. 2485 4903 - vi lover en madfest og en oplevelse ud over det sædvanlige. 

 

mailto:xxx@skovdyrkerne.dk
http://www.skovdyrkerne.dk/
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 8. marts kl. 14.00  
 

Foredrag på Kannikegaard. Sundhedskonsulent i kommunen, Frank Kure, kommer  
og fortæller os om” Det gode og sunde seniorliv”.  

Efterfølgende afholdes vores korte generalforsamling. 
Gratis kaffe og lagkage. 

 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk, SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

F ra 1. maj skal man logge på Landbrugsindberet-
ning.dk med NemLog-in 

Fra 1. maj udfases den nuværende pinkodeløsning, 
hvor man logger på Landbrugsindberetning.dk ved 
hjælp af koder, og derefter skal man logge på med 
NemLog-in. For at din planteavlskonsulent kan logge 
ind for dig, kræver det en fuldmagt givet til Bornholms 
Landbrug & Fødevarer via Virk.dk.  

Har du en enkeltmandsvirksomhed, logger du på 
Virk.dk med den private NemID/MitID og fortsætter som 
"ledelsesrepræsentant". Har du et I/S, A/S eller ApS, 
som du ikke tegner alene, men som har tilknyttet med-
arbejdersignatur, er det medarbejdersignaturen, du skal 
benytte til login. Vær opmærksom på, at du skal være 
administrator for at kunne oprette erhvervsfuldmagt. 

Du kan inde på vores hjemmeside finde vejledning, og 
der er også links til vejledninger fra Erhvervsstyrelsen. 
Alternativt er du meget velkommen til at komme ind for-
bi planteavlskontoret, næste gang du er på Kannike-
gaard – så kan vi hjælpe med fuldmagten. Du skal blot 
medbringe relevant NemID.  

Hektarstøtteansøgning og gødningsplanlægning 
mv. 
Sæsonen for indsendelse af gødningsregnskaber, 
sprøjteindberetning og hektarstøtteansøgninger er i fuld 
gang! Husk de forskellige deadlines: 

• 31. marts: Gødningsregnskab, sprøjteindberet-
ning og IPM-skema 

• 22. april: Hektarstøtteansøgning og overdragelse 
af betalingsrettigheder 

Hvis ikke du allerede har fået klaret papirarbejdet, må 
du meget gerne ringe til din planteavlskonsulent eller 
Lisbeth for at aftale en tid. 

Afslag på VEU-godtgørelse for opfølgningskursus 
Flere har oplevet, at de har fået afslag på VEU-
godtgørelse efter deltagelse i et af vinterens opfølg-

ningskurser. I mange tilfælde handler afslaget om, at 
kursisten har tilmeldt sig ved at logge på som privatper-
son i stedet for som ”ledelsesrepræsentant” og dermed 
har figureret som lønmodtager i stedet for selvstændig. 
Hvis du har fået besked om afslag, må du endelig ringe, 
så kontakter jeg kursussekretæren på Roskilde Tekni-
ske Skole, der kan ændre i din tilmelding, så du bliver 
tilmeldt som selvstændig. Efterfølgende skal du så selv 
ind i din tilmelding og ændre din status under VEU fra 
lønmodtager til selvstændig og sende tilmeldingen igen.  

Erfagrupper planteavl 
Erfagrupper er en rigtig god måde til at mødes med sine 
landmandskolleger, udveksle erfaringer og gode idéer 
og få gode råd fra planteavlskonsulenten. 

I planteavl har vi flere erfagrupper, hvor man kan delta-
ge både som deltidslandmand, hvor møderne foregår 
sidst på eftermiddagen, eller som fuldtidslandmand, 
som ung og nystartet landmand eller som veletableret 
landmand, som selvstændig eller som ansat. Alle kan 
have glæde af at mødes og udveksle erfaringer. 

Vi prøver at begrænse størrelsen på erfagrupperne til 
10-15 deltagere, da vi finder, det er det ideelle antal.  

Erfamøderne foregår på skift hos deltagerne, og plante-
avlskonsulenten sørger for at medbringe kaffe og kage. 
Grupperne mødes typisk 3-5 gange i løbet af vækstsæ-
sonen, og derudover har vi fællesmøde for alle erfa-
grupper i vores forsøgsmark i juni måned. Nogle af 
grupperne mødes også om efteråret til en benchmar-
king på økonomi inde på Kannikegaard.  

Hvis du ikke er med i en planteerfagruppe, men kunne 
have lyst til at prøve, kan du kontakte din planteavls-
konsulent, som kan finde den rigtige gruppe til dig. 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/


BORNHOLMS 
LANDBRUG & 
FØDEVARER 
RØNNEVEJ 1 

3720 AAKIRKEBY 
 

TLF. 5690 7800 
 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer 
afholder 

ordinær generalforsamling   

onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00  
på Hotel Balka Strand 

 

Vi starter med spisning kl. 18.00 

Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@blf.dk 

Dagsorden: 
1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

3. Debat om bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for  
Bornholms Landbrug & Fødevarer 

5. Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug & Fødevarer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug & Fødevarer 

7. Øvrige valg 

8. Uddeling af legater og priser 

9. Eventuelt 

 

Detaljeret dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne. 

Frøsektion Bornholm, 
Biomasseleverandørforeningen,  

Halmleverandørforeningen 
afholder 

ordinær generalforsamling   

onsdag den 16. marts kl. 17.00 på Hotel Balka Strand 
Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Del-generalforsamling i Frøsektion Bornholm 

3. Del-generalforsamling i Biomasseleverandørforeningen 

4. Del-generalforsamling i Halmleverandørforeningen 

5. Behandling af indkomne forslag til Frøsektion Bornholm, Biomasseleverandør- 
foreningen og/eller Halmleverandørforeningen 



Tag med på 

Agro-Miniferie 
og Klimatur 

30. marts 
til 1. april 
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Agro-Miniferie og Klimatur 2022 – 30. marts – 1. april. 

Tag et break fra dagligdagen og tag hustruen med på en miniferie. 

Agrofarmer og Bornholms Landbrug & Fødevarer arrangerer en miniferie til Jylland for alle. 
Turen går forbi nogle interessante virksomheder, der alle taler ind i den grønne omstilling 
og bidrager til innovative løsninger i primærproduktionen.  

Turen er kort og omfatter kun 2 overnatninger. Der er mulighed for at hustru, kæreste eller 
partner bruger den ene dag på sightseeing og shopping i Århus. 

Det bliver en rigtig hyggelig tur, med et fuldt fagligt indhold, men også stor fokus på det 
sociale fællesskab. Vi håber derfor på at der er mange bornholmske landmænd, der 
sammen med deres koner kan afse tiden til denne tur. 

Overordnet program 

Onsdag den 30. marts 

• Tidlig afgang fra Bornholm kl. 0600, hvor vi i Bus kører ombord på Express, nyder 
Østersøen og kører gennem Sverige til Jylland. 

• Besøg på Fru Møllers Mølleri ved Odder. 
• Præcisionslandbrug, Præsentation af RTK-styring ved Jeppe Frølund Jensen. 
• Middag på hotellet. 

 

Torsdag den 31. marts. 

Besøg i Agro Food Park, SEGES Innovation P/S. 
Besøg på Vestergaard Bioenergi. 
Alternativt program om torsdagen er en sightseeing og shoppingtur til Århus. 

 

Fredag den 1. april 

Besøge Insektfabrikken Enorm Biofactory ved Horsens. 
Transport hjem og ankomst Rønne kl. 1750. 
 

Pris 

Pris pr. deltager er ca. 4.500 kr. Prisen er beregnet for 24 deltagere. Ved flere deltagere 
bliver prisen naturligvis billigere.  

I prisen er inkluderet, rejse, hotel med morgenmad, besøgsgebyrer, 2 middage inkl. 
drikkevarer på hotellet og i Silkeborg by og 3 frokoster med drikkevarer. 

Tilmelding 

Tilmelding til Bornholms Landbrug & Fødevarer på mail bl@blf.dk eller telefon 56907800. 
Tilmelding inden d. 8. marts. 

mailto:bl@blf.dk
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Detaljeret program 

 

Onsdag den 30. marts 

0520: Opsamling i Østermarie, Hentregårdsvej 4 (Gudhjem Bus) 

0550:  Opsamling i Rønne.  

Vi mødes på parkeringspladsen ved Velkomstcenteret i Rønne kl. 
0550. Afgang senest kl. 0600 fra parkeringspladsen. 

0945 – 1030: Kaffebreak på rasteplads i nærheden af Køge 

1115 - 1200:  Ophold på motorvejscafé i Korsør. Her indtages en tidlig frokost. 

1400 - 1530:  Besøg på Fru Møllers Mølleri ved Odder. 

Fru Møllers Mølleri er flere forretninger. Det er et mølleri, slagteri, 
ismejeri og restaurant og et spændende eksempel på hvordan man 
med et fundament i landbrugets primærproduktion kan skabe en 
forretning længere oppe i værdikæden.  

Besøget kan inspirere landmænd på Bornholm til at tænke 
nicheproduktion eller supplement til eksisterende primærproduktion.  

1630:  Check ind på Hotel Scandic. 

1700:   Foredrag om præcisionslandbrug. ”Jeppe Frølund Jensen kan levere 

autostyring til det halve” Jeppe kommer til hotellet og fortæller om sin 
virksomhed og hvordan man kan få autostyringssystemer ind i sin 
planteavl forholdsvis billigt.  

 Foredraget ledsages af snacks og drikkevarer.  

1900:  Middag på hotellet med 3-retters menu.  

 

Torsdag den 31. marts, 2 spor 

SPOR 1 

0800:  Afgang fra Hotellet mod SEGES og Århus. 

0900:  Besøg i Agro Food Park, SEGES Innovation P/S. 

Ivar Ravn, Direktør for SEGES Digital inviterer indenfor til en større 
orientering om den innovation der skabes på SEGES. Det handler 
både om innovative løsninger i planteavlen, den animalske produktion 
og ikke mindst de mange digitale og smarte løsninger, der udvikles i 
SEGES. 
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Besøget inkluderer også en rundtur i Agro Food Park, som i dag har 
flere end 80 virksomheder som lejemål, der alle har en berøring med 
fødevareproduktionen.  

1230 – 1315:  Frokost i Agro Food Park. 

1415 – 1630:  Besøg på Vestergaard Bioenergi ved Rødkærsbro, hvor Frank 
Wennerberg fra Combigas viser anlægget frem og orienterer om 
produktionen. 

 Frank Wennerberg vil endvidere orientere om etableringen af 
decentrale Biogasanlæg, herunder drift og anlægsinvesteringer.  

1700:  Tilbage til hotellet.  

1830: Spisning i Silkeborg by på restaurant.   

 

SPOR 2 

0800:  Afgang fra Hotellet mod SEGES og Århus. 

0930: Sightseeing og shoppingtur i Århus. 

1500:  Afhentning i Århus.  

1600:  Ankomst til Hotellet i Silkeborg. 

1830: Spisning i Silkeborg by på restaurant.   

 

Fredag den 1. april 

0800:  Afgang Scandic Hotel Silkeborg. 

0900 – 1030:  Besøge Insektfabrikken Enorm Biofactory, som producerer Black 
Soldier Fly larver.  

 Enorm Biofactory, der ligger udenfor Horsens og producerer 
bæredygtige insekter, kan imødekomme den voksende efterspørgsel 
på proteiner til fisk, fjerkræ, svin og mennesker.  

 Besøget inkluderer smagsprøver, men frokosten tages et andet sted! 

 

1230 – 1330:  Frokost i Korsør. 

1600:  Ankomst Ystad. 

1630:  Afrejse Ystad. 

1750:  Ankomst Rønne. 
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