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I  sidste uge tog vi afsked med vores 
formand Lars-Ole Hjorth-Larsen. 

Først på generalforsamlingen og to da-
ge senere ved en reception. Tak for 20 
års organisatorisk arbejde for det born-
holmske landbrug.  

Samme uge blev jeg valgt til formand 
på et konstituerende møde. Tak for til-
liden – jeg glæder mig meget til opga-
verne. Simon Holm blev valgt ind i be-
styrelsen – tillykke med valget, vi er gla-
de for at have en mælkeproducent med 
i bestyrelsen. Lennart Westh og Hans 
Hansen blev genvalgt – tillykke til jer 
også. Rasmus Brunke påtog sig at væ-
re suppleant – tak for det. 

Desuden sidder Jens S. Koefoed og 
Stine Mikkelsen i bestyrelsen – vi har et 
spændende år foran os. 

Kannikegaard 

Jeg er meget glad for at komme på 
Kannikegaard. Der er en levende inte-
resse for landbruget alle steder, og 
mange af dem, man som landmand får 
rådgivning af, har selv rødder i landbru-
get og forstår derfor, hvad vi roder med. 
Det er med til at skabe et stærkt fælles-
skab både internt på Kannikegaard, 
men også imellem landmænd og de 
ansatte i rådgivningen, og jeg tror det er 
en kæmpe styrke for vores bornholm-
ske landbrug.  

Der sker dog også meget nyt, og jeg er 
glad for, at vi har fået mange nye yngre 
medarbejdere de sidste år. Rekruttering 
er vores allerstørste udfordring. Der er 
rift om de kompetencer, vi har brug for 
fremover, så vores vigtigste opgave, 
som bestyrelse er, at bevare Kannike-
gaard som en attraktiv arbejdsplads. Et 
sted hvor man bliver længe og gerne vil 
arbejde. 

Mange steder i Danmark har man split-
tet det politiske arbejde fra arbejdet 
med at lave rådgivning til landmænde-
ne. På Bornholm hænger rådgivning og 
politik sammen. Det faglige miljø, de 
dygtige medarbejdere og vores direktør 
Thomas Bay Jensen, er helt afgørende 
for, at vi kan arbejde politisk for vores 
medlemmer. Det politiske arbejde er 
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vigtigt for, hvordan vi kan drive vores landbrug fremad-
rettet. I den kommende tid er efterafgrøder på dagsor-
denen. 

Kvælstof og efterafgrøder og biogas 

Regeringen er kommet med et forslag til hvordan, land-
mændene i Danmark skal reducere kvælstofudlednin-
gen fra markerne. Bornholm ser ud til at blive et af de 
steder, hvor vi skal reducere mest. Vi får måske et krav 
om 30% tvungne (pligtige) efterafgrøder i sædskiftet, og 
der kan desuden komme krav om, at vi skal etablere 
mere end 100 minivådområder. 

Kvælstofreduktion og efterafgrøder er et komplekst om-
råde. For den udenforstående læser kommer her en 
forklaring. Efterafgrøder er noget der sås om somme-
ren, inden høst eller lige efter høst for at samle det 
kvælstof i jorden, som afgrøderne ikke har udnyttet. På 
den måde minimeres udvaskningen af kvælstof om ef-
teråret – i det mindste i teorien. Når man sår efterafgrø-
der, kan der ikke sås vinterafgrøder, men kun vårafgrø-
der. Vårafgrøder giver mindre udbytter end vinterafgrø-
der fordi vækstperioden er kortere. Desuden er vores 
forsommer på Bornholm ofte tør, dette presser udbytter-
ne i vårafgrøderne ned.  

Konklusion: Hvis vi skal have minimum 30% pligtige 
efterafgrøder, vil høstudbytterne på Bornholm blive min-
dre. 

Vores mange griseproducenter vil også komme til at 
høste mindre og købe mere korn. Med de svingende 
priser vi har, kan dette blive en ganske anseelig ekstra-
omkostning for de enkelte landmænd. Desuden kan 
vårafgrøderne ikke omsætte den samme gylle, som 
f.eks. en vinterhvedemark, så nogle producenter vil væ-
re tvunget til at aflevere værdifuld husdyrgødning, fordi 
de ikke længere kan udnytte helt så meget som før. 
Dette svækker synergien i det enkelte landbrug. 

Da Bornholm hverken har fjorde, lavtliggende vådområ-
der eller store søer, skal den reducerede kvælstofudled-
ning udelukkende gavne Østersøen. Bornholms betyd-
ning for kvælstofmængden i den sydlige Østersø tælles 
i promiller. Hvis forslaget om flere efterafgrøder gen-
nemføres, vil bornholmske landmænd blive udfordret 
økonomisk, uden at der kommer et ret meget bedre 
vandmiljø ud af det. Derfor arbejder vi i BLF for, at der 
kommer færre tvungne efterafgrøder. Og vi mener selv 
sagt heller ikke at det giver nogen mening, at etablere 
et 3-cifret antal minivådområder på Bornholm. 

Vores opgave er at lave høringssvar og påvirke relevan-
te myndigheder og ministre. Hele det arbejde, der ligger 
foran os, ville vi ikke kunne klare uden at få hjælp af 
medarbejderne på Kannikegaard. 

Af mere positive indsatser vil vi arbejde med biogas den 
kommende tid. Vi håber, at mere husdyrgødning om 
nogle år kan blive afgasset i biogasanlæg, og vi håber 
også på, at biogasproduktionen kan integreres mere i 
den bornholmske energiforsyning. For det første bliver 
udledningen af klimagasser reduceret, når husdyrgød-
ning kommer igennem et biogasanlæg, for det andet 
kan der produceres energi. Dette er et eksempel på en 
satsning, der måske kan udvikle et forretningsområde 
for landbruget fremadrettet.  

Landbrugets styrke på Bornholm er det fællesskab, der 
knytter os sammen. Rådgivningshuset skaber det fun-
dament, som det politiske arbejde hviler på. Forhåbent-
lig kan vores politiske indsatser være med til at gavne 
fremtidens landmænd, og sikre, at vi har et levende råd-
givningshus mange år endnu. For os hænger tingene 
sammen.  
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K 
ampagnen #Bornholmblomstrer forsøger igen i år 
at sætte kulør på det bornholmske landskab ved, at 

der udsås blomsterstriber på de bornholmske marker. 
Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet 
med blomsterstriber i 2022 for at styrke landskabsople-
velsen, naturforståelsen og sikre en god fødekilde for 
sommerfugle, bier og andre insekter. For at det kan lyk-
kes, har vi brug for opbakning fra jer! 

Etablering af blomster i marken kan indgå i det støttebe-
rettigede areal enten som et vildt- og bivenligt tiltag eller 
som blomster- eller bestøverbrak og dermed være med 
til opfylde ejendommens MFO-krav. 

I 2022 har vi valgt både en etårig blomsterblanding og 
en flerårig blomsterblanding. Begge blomsterblandinger 
er artsrige og giver en lang blomstringsperiode til glæde 
for mennesker og insekter. Den flerårige blomsterblan-
ding er uden korsblomstrede planter, katost og boghve-
de, hvilket muliggør en ukompliceret brug af blandingen 
på mange arealer. 

Effekten af blomster 
Blomsterstriber i marken er et godt samtaleemne og 
kan styrke samspillet og kommunikationen mellem land-
bruget og det omkringliggende samfund, hvor blomster-
striberne er et symbol på det blomstrende bornholmske 
samfund. Landskabsoplevelsen styrkes ved, at linjerne i 
landskabet tydeliggøres af blomsterstriberne og ved at 
få de lokale og turister til at stoppe op, nyde udsigten og 
måske plukke lidt blomster til vasen på spisebordet. 
Udsåning af blomster er understøttende for biodiversite-
ten ved, at de blomstrende planter udgør en stor føde-
ressource for en lang række insekter, der er pressede 

på ressourcer i agerlandet. Blomsterstriber har samtidig 
en positiv effekt for den øvrige fauna i agerlandet ved at 
et rigt insektliv forplanter sig opad i fødekæden og ved 
at give naturlig dækning henover vinteren for dyrelivet. 

Tilmelding og det praktiske 

Har du lyst til at deltage i kampagnen skal vi have din 
tilmelding senest fredag den 8. april, men meget gerne 
inden. Du skal selv stå for jordbearbejdning og selve 
udsåning af blomsterfrøene, alternativt kan en entrepre-
nør stå for arbejdet. 

Det koster 250 kr. at deltage i kampagnen. Ønsker du 
at tilså mere end 1.000 m2 koster det 25 kr. pr. 100 m2 
udover de 1.000m2, for at dække udgiften til ekstra frø. 

Tilmelding til kampagnen foretages på planteavlskonto-
ret til Simon Joakim Munk, gerne i forbindelse med hek-
tarstøtteansøgningen. 

Har du spørgsmål til kampagnen #Bornholmblomstrer 
så kontakt Simon Joakim Munk på mail: sjm@blf.dk 
eller tlf. 5690 7814. 

#Bornholmblomstrer 2022  
v/ Simon Joakim Munk 

mailto:sjm@blf.dk
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er klar til at levere... 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 31. marts  Årsmøde kvæg 

• 5. april   Klimauddannelse for landmænd 

• 14. april  Køer på græs 

• 2. maj   Kvægkongres 

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 gi-
ver besparelser på lidt af 

hvert; til virksomheden, til hovedet, 
til fritiden og for det meste også til 
virksomhedsejerens ægtefælle/
samlever og ansatte.  
 

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

Ønsker  
DU at annoncere i Nyt fra BLF 

Du har, som medlem af Bornholms 
Landbrug & Fødevarer, mulighed for 
at indrykke annoncer i vores med-
lemsblad ”Nyt fra BLF”. 

Medlemsbladet udsendes på mail til 
ca. 650 medlemmer i slutningen af 
hver måned, bortset fra juli hvor bla-
det holder sommerferie.  

Annoncer kan komme med enten integreret i 
bladet eller som ”indstik”.  

Kontakt Karen Brandt for at høre nærmere om 
mulighederne og priser for at annoncere. Tlf. 
5690 7856 eller mail: kb@blf.dk 

Har du brug for IT hjælp? 

• Starter din PC ikke rigtigt op?  
• Får du mærkelige fejlmeddelelser?  
• Driller PC’eren bare? 

• Eller har du brug for hjælp til opsætning af PC og udstyr til digitale møder? 

 

Hjælpen er bare et opkald væk, så hvis du oplever problemer med din IT, så kontakt 
Torben Videbæk på tlf. 5690 7812 eller mail: tv@blf.dk  

http://www.blf.dk
https://lf.dk/medlemsfordele
mailto:kb@blf.dk
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Tak for indsatsen 

v/ Thomas Bay Jensen 

P 
å generalforsamlingen er der tradition for at takke 
dem, der gør en stor indsats ved at være værter for 

Åbent Landbrug og Køer på Græs. Det gjorde vi også i 
år.  

Jens Brandt, Lundegård, Tommy Westh Pedersen, Kir-
kelunde og Simon Holm, Borndal blev takket for deres 
værtskaber for Åbent Landbrug. 

Martin Pihl Sode, Smørjeppegård blev takket for, igen i 
2021, at være vært for Køer på græs. 

Årsmøde kvæg 2022 

Årsmøde Kvæg 

afholdes  
torsdag den 31. marts kl. 9.30 – 14.30  

på Kannikegaard. 
 

Program:  

9.30 – 9.35 Velkomst og kaffe, v. Simon Holm 

9.35 – 10.00 Driftsøkonomi 2021,  
  v. Jens Martin Bach 

10.00 – 10.25 Økonomien, afkast – hvad kan der 
  fokuseres på? v. Henry Jespersen 

10.25 – 11.00 Planter vs. Kvæg - fremstillingspris 

  v. Ole Harrild 

11.00 – 11.30 Fagligt oplæg om virksomhedsledel-
  se, v. Preben Bjerregaard fra SP-Agro 

11.30 – 12.00 Lov om hold af dyr, hvilke nye  
  forhold er på vej – en status 

  v. SEGES (På teams) 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 13.15 Fra spædekalv til superko/slagtekvie 

  v. Henrik Bonde Hansen, kvægkonsu- 

  lent KvægrådgivningDanmark 

13.30 – 14.15 Indlæg om motivation – hvor finder 
  man den i dagligdagen? 

  v. Ivan Damgaard, Chefkonsulent  
  Seges (på Teams) 

14.15 – 14.30 Præmiering af højst ydende ko  
  indenfor race og højst ydende  
  besætning.  
  Sponsoreret af Bornholms Landbrugs  
  Kvægrådgivning 

14.30 –  Kaffe 

 

Tilmelding:  
Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmel-
ding senest mandag 28. marts til Lene Møller på  
tlf.: 5690 7823 eller på mail lm@blf.dk.  

Pris: 
650 kr. pr. person.  

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

mailto:lm@blf.dk
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B 
ornholms Landbrug & Fødevarer har overtaget sty-
ringen af Erfagrupperne for de unge i landbruget. Vi 

har som organisation stor interesse i at give de unge i 
landbruget muligheden for at være i et fagligt netværk, 
hvor fagligheden i alle grene kan dyrkes. Der har tidlige-
re været rigtig god opbakning til alle disse erfagrupper, 
og vi vil derfor arbejde videre med samme koncept som 
tidligere inden for alle produktionsgrene.  

Som ung i landbruget kan man deltage i følgende erfa-
grupper: 

• Svineerfagruppe for søer og slagtesvin, vi kører 
med en møderække på 3-4 møder henover efter-
året og vinteren. Møderne består af møder på 
Kannikegaard og ét besætningsbesøg. 

• Kvæg erfagruppen vil løbende over året arrange-
re møder. Møderne afholdes ude på gårdene 
sammen med en kvægkonsulent fra VKST. 

• Planteavl unge selvstændige, er en gruppe for 
unge selvstændige med interesse for planteavl. I 
denne gruppe vil vi afholde møder gennem 
vækstsæsonen, når det er aktuelt. Der vil udover 
dette være fokus på markøkonomi, maskinøkono-
mi og optimering af planteavlen.  

• Planteavl unge medarbejdere, er en gruppe for 
de unge medarbejdere med interesse for plante-
avl. Møderne vil blive afholdt gennem vækstsæ-
sonen, når det er aktuelt.  

Der har været god respons fra de deltagende i grupper-
ne, som føler de lærer noget af, at være med i disse 
grupper. Udover den faglige læring, giver det sociale 
ved deltagelse i møderne et godt netværk. Et netværk 
som kan bruges i dagligdagen ved forskellige problem-
stillinger. 

Invester i dine elever og unge medarbejdere 

Vi har i landbruget en udfordring i forhold til at uddanne 
nye unge landmænd. Det handler især om at gøre ud-
dannelsen spændende og udfordrende, fordi vi kæmper 
mod mange andre uddannelser om de samme unge. 
Det er derfor vigtigt, at investere i sine elever og medar-
bejdere. De skal udfordres på en anden måde i dag og 
en af tingene, som kan gøres, er at de f.eks. deltager i 
vores erfagrupper, da de her får mere faglig viden, erfa-
ringsudveksling med andre i samme situation og et bed-
re netværk. Dette kan være med til, at vi fastholder dem 
gennem uddannelsen og måske endda bagefter, fordi 
de føler, at de er en del af noget større.  

Info om møder på Facebook 

For at gøre det nemt at finde information om alle vores 
aktiviteter har vi oprettet en facebookside til dette for-
mål. Her vil der løbende blive lagt information op om-
kring afholdelse af møder mv. Vi synes derfor du skal 
skynde dig ind og synes godt om siden ”ung i landbru-
get/young farmers Bornholm” så du kan følge med i, 
hvad der kunne være interessant for dig. Vores side 
henvender sig til alle ansatte samt landmænd med un-
ge medarbejdere.  

 

Hvis du vil vide mere omkring erfagrupperne,  
så kontakt: 

Christian Møller Holm, 
på mail cmh@blf.dk eller telefon 2843 7330 

Lene Møller, 
på mail lm@blf.dk eller telefon 5690 7823 

 

Erfagrupper for de unge i landbruget 
v/ Christian Møller Holm 

mailto:cmh@blf.dk
mailto:lm@blf.dk
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Fugato A/S udfører alle typer skovopgaver på Bornholm 

• Vi har selv skov-maskinerne, og dygtige professionelle medarbejdere. 
• Vi arbejder med bæredygtige løsninger for dig og din ejendom. 
• Vores erfarne skovfoged kan rådgive dig, til den bedste løsning for dig. 
• Det kunne være: Skovning & udkørsel af tømmer, løvtræ og træ til flis.  
• Alt i plantninger, salg af planter, samt salg af dit nåletræ, løvtræ samt flis.  
• Pasningsaftale af skov, tilbydes. Vi løser alle opgaver i skoven. 
 

Kontakt Skovfoged Kim Steen på 56440102 eller Kim@fugato.dk 

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 

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 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  
eller advokat Peter Paldan Sørensen  

mailto:bl@blf.dk
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 12. april kl. 14.00  
 

Vi besøger firmaet Madam Stoltz, Pilebrovej 1A i Nexø.  
Det er en interessant virksomhed, som har til huse i det tidligere J.M. Snedkeris fabrikshaller. De har stor import/
eksport af spændende artikler og beskæftiger ca. 20 personer. De har ikke plads til vores eftermiddagskaffe, så 

den har vi bestilt og kører hen på Nexø Fritidshus, Gl. Postvej 27.  

 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 
mail: kildesgaard@post.tele.dk, SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

F 
amilielandbrugets Fond opfordrer hvert år unge 
landmænd til at søge legatportioner hos fonden. 

Legatet gives til hjælp til uddannelse / efteruddannelse 
for landmænd eller kommende landmænd og deres an-
satte i landbruget. 
 

I år blev legatet uddelt til Sune Bager Pedersen. 

Sune er uddannet faglært landmand med en overbyg-
ning som produktionsleder og er pt. i gang med at vide-
reuddanne sig til Agrarøkonom.   

 

Bornholms Landbrug & Fødevarer  
ønsker et stort tillykke med legatet 

Legatuddeling ved årets generalforsamling 

v/ Karen Brandt 

K 
vælstofprognosen 

En ellers tør vinter, der blev afsluttet med en regn-
fuld februar, har medført, at årets kvælstofprognose 
ender med 0 kg kvælstof over hele landet. Dermed er 
der ikke behov for at korrigere gødningsplanen i år. 

Fuldmagt til Landbrugsindberetning.dk  
Husk at vi fra 1. maj har brug for fuldmagt til Landbrugs-
indberetning.dk. Du kan inde på vores hjemmeside fin-
de vejledning til, hvordan du giver os fuldmagt, og der 
er også links til vejledninger fra Erhvervsstyrelsen. Al-
ternativt er du meget velkommen til at komme ind forbi 
planteavlskontoret, så kan vi hjælpe med fuldmagten. 
Du skal blot medbringe relevant NemID.  

Hektarstøtteansøgning og gødnings- 

planlægning mv. 
Husk de forskellige deadlines: 

• 31. marts: Gødningsregnskab, sprøjteindberetning 
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. 

 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/
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1. juni uddeles for første gang Nykredit Klima- og 
Bæredygtighedsprisen indstiftet af Landbrug & Fø-
devarer, Forenet Kredit og Nykredit. Landboforenin-
gerne vil hjælpe med at finde kandidater – den op-
gave er de mere end klar til på Bornholm. 

Kender du en landmand, som på sin bedrift har gjort en 
særlig indsats inden for bæredygtighed eller til gavn for 
klimaet? Måske dig selv? Uanset hvem du har i tanker-
ne, så indstil pågældende som kandidat til Klima- og 
Bæredygtighedsprisen, som for første gang uddeles 1. 
juni. 

Bag prisen står Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit 
og Nykredit, som med dette initiativ gerne vil hædre en 
landmand, som har udviklet sin virksomhed inden for 
felterne ESG: Environment (miljø); Social; Governance 
– (styringsprocesser m.m.) med tiltag, der kan inspirere 
andre landmænd. 

Det er udgangspunktet, at den udpegede landmand 
også kan dokumentere sin aktuelle klimaudledning via 
det nye klimaværktøj fra SEGES Innovation. Værktøjet 
er netop introduceret med navnet ”ESGreen Tool – 
landbrugets klimaværktøj”, og udviklet af SEGES med 
støtte fra Forenet Kredit og Nykredit. 

Bornholm er klar 
Initiativtagerne til prisen håber, at de lokale landbofor-
eninger vil være aktive i indstillingen af kandidater. Be-
styrelser og rådgivere må formodes at have en god for-
nemmelse af, hvilke landmænd der opfylder kriterierne 
for at være kandidat til hæderen og de 50.000 kr., der 
følger med. 

En forening med stort fokus på emnet er Bornholms 
Landbrug & Fødevarer, hvor bestyrelsen ligefrem har 
lagt en klima- og bæredygtighedsstrategi. 

Strategien anviser, hvilke indsatser, der kan bringes i 
spil på de tre niveauer vi arbejder på, nemlig det politi-
ske, i rådgivningen og ude ved landmanden, siger Fre-
derik Tolstrup, nyvalgt formand for Bornholm Landbrug 
& Fødevarer. 

Klima og bæredygtighed kommer til at fylde rigtig meget 
på alle niveauer. Vi er allerede begyndt at tale ESG i 
forhold til regnskaberne, og det vil også få mere plads i 
vores øvrige rådgivning. 

Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool 
Thomas Bay Jensen, direktør for Bornholms Landbrug 
& Fødevarer, forventer sig meget af klimaværktøjet ES-
Green Tool. Det kan beregne klimaaftrykket på bedrif-
ten og blive et stærkt ledelsesværktøj og en vigtig del af 
landmandens beslutningsgrundlag for valg af nye klima-
tiltag. 

Skal vi være klimaneutrale i 2050, så er det allerede nu, 
at vi skal i gang. Her i vores forening har vi i 2021 haft 
tre klimaworkshops, hvor mange landmænd deltog, 
men også lokale politikere m.fl. Det førte til en ambition 
om, at hver bedrift får en handleplan for at nedbringe sit 
klimaaftryk. 

Dertil er vi ikke nået endnu, men vi har konkrete projek-
ter klar for både biogas og præcisionslandbrug, der kan 
bidrage til en mærkbar reduktion af CO2-udledning fra 
både den animalske produktion og markbruget. Og vi 
arbejder også på en decideret ESG-rådgivning, da ESG 
bliver et ledelsesværktøj, efterspurgt af fremtidens land-
mænd. 

 

Vi er i gang med en kulturforandring 

For Frederik Tolstrup, nyvalgt formand for Bornholm 
Landbrug og Fødevarer, var den helt store gevinst ved 
workshoppen, at landbruget fik vist omgivelserne, at 
erhvervet tager udfordringen seriøst og er klar til at 
handle. 

Det samme vil gælde Nykredit Klima- og Bæredygtig-
hedsprisen, udadtil men nok så meget også indadtil. Vi 
er i gang med at gøre klimaudfordringer og løsninger 
mere konkrete for landmændene. Vi kommer alle til at 
forholde os til bæredygtighed i dagligdagen. Det er en 
kulturforandring, vi er i gang med, og det vil prisen un-
derstøtte. 

Kom med dit forslag: Hvem skal hædres med ny grøn pris? 

v/ Nyt fra Nykredit Landbrug – Marts 2022 

”Klima og bæredygtighed kommer til at fylde 
rigtig meget på alle niveauer. Vi er allerede 
begyndt at tale ESG i forhold til regnskaber-
ne, og det vil også få mere plads i vores øvri-
ge rådgivning”  
 

Frederik Tolstrup, formand for  
Bornholm Landbrug & Fødevarer 

https://www.seges.dk/da-dk/software/esgreen-tool
https://www.seges.dk/da-dk/software/esgreen-tool
http://blf.dk/media/2736/klima-og-baeredygtighedsstrategien-05-okt-2020.pdf


www.blf.dk 

Nyt fra BLF Side 11 

Frederik Tolstrup og Thomas Bay Jensen er sikre på, at 
Bornholm kan stille med nogle stærke kandidater til pri-
sen i 2022. 

Nu tager vi først en snak i bestyrelsen, men derefter 
tænker jeg, at vi beder vores medlemmer komme med 
kandidater, siger formanden. Vi har nogle knaldhamren-
de dygtige landmænd, som hver især fortjener prisen, 
og er nogle supergode ambassadører for erhvervet. Det 
er vigtigt i den offentlige debat, at vi har nogle fyrtårne 
til at stå frem, siger Thomas Bay Jensen og fortsætter: 

I rådgivningen vil vi også gerne bruge disse landmænd 
som ambassadører. Vi har behov for at lære af hinan-
den, og vi har heldigvis tradition for mange gode erfa-

grupper og andre relationer, der gør det nemmere at 
trække på hinandens viden. Det skal vi også, når det 
gælder ESG. 

Også en pris til ungdommen 

Thomas Bay Jensen hilser Nykredit Klima- og Bære-
dygtighedsprisen velkommen som et rettidigt initiativ. 

Og han glæder sig især over, at den senere i år vil blive 
fulgt op med en særlig ungdomspris. 

Jeg er sikker på, at de unge landmænd går meget op i 
både klima og bæredygtighed. Det er også fra dem, at 
energien skal komme. Deres ungdommelige mod og 
vilje til at prøve ting er virkelig værdifuld, og jeg er over-
bevist om, at deres engagement vil smitte af på det øv-
rige landbrug. 
 

Har du et forslag til hvem der skal hædres med 
den nye grønne pris?  
 

Så send en mail til Thomas Bay Jensen på 
tbj@blf.dk eller ring på tlf. 4022 5641. 
 

Deadline er mandag den 25. april. 
 

V 
i skal alle over på MitID. 

Det hjælper Borgerservice dig med. Men skulle du 
af en eller anden årsag, ikke vælge at få hjælp på Bor-
gerservice, så kan vi her hos Bornholms Landbrug & 
Fødevarer også assistere med overgangen til MitID.  

Kontakt Anette Plum på tlf. nr. 5690 7845 eller mail 
anp@blf.dk  

Om MitID 

MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed – 
og er bygget, så det er nemt at tilpasse til fremtidige 
behov. F.eks i forhold til nye steder eller situationer, 
hvor vi ønsker at bruge MitID – eller for at dæmme op 
for skiftende internettrusler. MitID bliver primært en app, 
hvor du med et swipe kan godkende på nettet. Der vil 
dog være alternativer, hvis ikke du kan eller ønsker at 
bruge MitID app. 

Overgang til MitID  
v/ Anette Plum 

mailto:tbj@blf.dk
mailto:anp@blf.dk
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Kom og se køerne på Smørjeppegård  
blive lukket ud på græs 

 

Skærtorsdag den 14. april 2022 

kl. 12.30 

 

Åbent for besøg kl. 10.30 – 14.00 

 

Kom og oplev en gård med malkekøer og maskiner.  
Gå på tur i stalden, smag på mælken og de 

lækre oste fra Andelsmejeriet.  
Leg i halmen og få en hyggelig dag.  

Kaffe, kage og sandwich kan købes af 4H. 
 
 

Arrangementet finder sted hos:  
 

Laila og Martin Pihl Sode 

Smørjeppegård 

Smørjeppevej 2 

3700 Rønne 

 

Køerne er klar, græsset er klar...  
Vi er klar, og vi glæder os til at se dig! 



 
 
Konstituering af bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer 2022 
 
 

Formand Frederik Tolstrup 
Næstformand Lennart Westh 
 
 
 FORMAND/ANSVARLIG MEDLEM(MER)/SUPPLEANT 

Økonomi & Virksomhed Lennart Westh Jens 

Planter Lennart Westh  
Svin Stine Mikkelsen  
Kvæg Simon Holm Stine 
Miljø  Simon Holm  
Økologi Finn Poulsen  
Fødevarer og 
nicheproducenter 

Hans Hansen Lennart 

Hjortevildtgruppe Jens S. Koefoed  
Politiets lokalråd Jens S. Koefoed  
Biogas & Energi 
Klima- & Bæredygtighed 

Stine Mikkelsen Lennart Westh 
Simon Holm 

BLU og 4H  Christian Møller Holm  
Uddannelsesudvalg Simon Holm Christian Møller Holm 
Eventudvalg og samfunds-
kommunikation, 
skolekontakt. 

Alle bestyrelsesmedlemmer  

LAG Karsten Westh  
Bornholms Erhvervsråd Frederik Tolstrup  
Trafikkontaktrådet Frederik Tolstrup Lennart Westh 
TV2 Bestyrelse Jesper Lund Koefoed  
TV2 Repræsentantskab Lars-Ole Hjorth-Larsen   
Ejnar Hansens Legat Frederik Tolstrup Henrik Tolstrup 
Landbrug & Fødevarers 
Sektionsbestyrelse for 
Familielandbruget og 
Deltidslandbruget 

Henrik Tolstrup  

Brugerråd i Statsskoven Jens S. Koefoed  
Grønt Dialogforum Jens S. Koefoed  
BEOFs Brugerråd Hans Hansen  
BOFAs brugerråd Hans Hansen Simon Holm  
Familielandbrugets Fond Henrik Tolstrup  
Partnerskab med Gourmet 
Bornholm og BRK 

Frederik Tolstrup  

Naturforvaltning Lennart Westh Hans Hansen 
Vandplan Frederik Tolstrup  
BNBO Peter Brandt Kofoed  

 
 
 

 


