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D er følger pligter med, når man siger 

ja til noget. Hvis man er så heldig 

at blive valgt ind i BLF´s bestyrelse, så 

skal man skrive til Nyt fra BLF et par 

gange om året. Denne gang er det så 

blevet min tur.  

Det med pligter kan vi vende tilbage til. 

Først lidt af det nemme og det der ligger 

lige for!  

Uden at det skal blive alt for filosofisk, 

skal jeg prøve at gøre jer lidt klogere 

på, hvem det nyeste medlem i BLF´s 

bestyrelse er. 

Jeg hedder Simon, er 40 år gammel. 

Gift med søde Sara, som jeg har 3 piger 

sammen med. Sif og Gry på 10 og Neel 

på 8. Bum, det er mig! 

Så simpelt er det vel? Når dagen er gå-

et, så er det vel egentlig det mit liv dre-

jer sig om. Det jeg glædes mest ved, 

min familie, min base, de mennesker 

jeg holder allermest af og har mest lyst 

til at bruge tid sammen med. 

Nogle gange tror jeg dog, at de med 

rette, kan blive i tvivl om, det er sådan 

det hænger sammen. Fordi der er så 

mange andre ting der også er mig, eller 

som i hvert fald optager mig. 

Jeg lykkes med 

at få fyldt lidt ri-

geligt andet ind - 

det meste af ti-

den. En bonde-

gård fyldt med 

dygtige medar-

bejdere og køer. 

600 køer + op-

dræt, 450 ha. 

Nogle gange får 

jeg spørgsmålet 

om, hvornår jeg 

vidste, at det var landmand jeg ville væ-

re? Dertil må jeg ærligt svare, at jeg 

endnu ikke rigtig har fundet ud af, hvad 

jeg gerne vil være, så derfor fortsætter 

jeg som landmand. Måske er det af-

vekslingen, der tiltaler mig. Jeg trives 

fint med, at jeg aldrig rigtig ved hvad 

dagen bringer, før den er gået. Jeg kan 

godt lide at udvikle og se ting gro. Jeg 

kan godt lide, når det går stærkt, og der 

sker en hel masse på én gang. Derfor 

har den bondegård/ virksomhed, jeg 

leder også vokset sig større og større.  

Heldigvis har jeg dygtige medarbejdere, 

som er gode til at holde styr på hverda-

gen og kan bevare roen og overblikket, 

når jeg kommer med en ny idé. For det 

Nr. 4 April 2022 

Der følger pligter med, når man siger  

ja til noget! 
v/ bestyrelsesmedlem Simon Holm 
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vi i bund og grund er gode til på Borndal, det er at lave 

mælk, masser af mælk. Det er det, det drejer sig om. 

Og jeg kan ikke længere nå rundt over det hele, og hol-

de styr på alt. Men jeg kender nogen, der kan, de er de 

bedste! Dem er der ca. 14 af på Borndal hen over året. 

De spænder vidt, fra skoledrenge til nogen der var sko-

ledrenge, før jeg blev født. Fra elever til dem der har 

meget erfaring. Fra piger til drenge, kvinder til mænd og 

fra fuldtidsansatte til fleksjobbere. De driller hinanden, 

udfordrer hinanden, passer på hinanden og midt i alt 

dette, får de Borndal til at virke bedre og bedre. Det er 

dem, der gør, at jeg stadig syntes, det er sjovt at være 

landmand. At se dem vokse og udvikle deres evner og 

færdigheder, det er virkelig fantastisk, at være vidne til. 

Takket være de dygtige medarbejdere på Borndal får 

jeg tid til at putte andet end landbrug ind i min hverdag. 

Jeg og min familie deltager aktivt i de aktiviteter der fo-

regår i og omkring Bornholmerkirken i Vestermarie. Da 

det at tro på Gud, er en vigtig del af vores liv.  

Hele vinteren står den én eftermiddag om ugen på gym-

nastik i Klemensker, hvor hele familien også er i gang 

på de samme hold. Gymnastikken startede for mit ved-

kommende nok med, at der var brug for en, der kunne 

slæbe tunge madrasser frem og tilbage på gulvet. Men 

nu kan jeg ikke rigtig undvære det længere. Det er 3 

fritimer om ugen, hvor telefonen bare kan ligge gemt 

væk, hvor ingen kan høre den. 3 timer hvor jeg får lov at 

lege med en masse skønne unger. En hel vinter hvor 

jeg kan se dem vokse og blive bedre. Se lidt generte og 

forsigtige børn ende med at lave en vejrmølle eller en 

salto den sidste træningsdag inden sommerpausen.   

Her i vinter har jeg været på Campus en halv dag om 

ugen til undervisning i ”Ledelse i praksis” Min baggrund 

for det var, at når jeg nu har nogle super dygtige medar-

bejdere, så fortjener de også en bedre leder! Dette kan 

jeg underholde jer mere med næste gang, jeg skal lave 

et skriv her i bladet. 

Nu forhåbentlig mere oplyste, kommer vi til det sidste. 

Det med pligterne og hvorfor?? 

Der var en, der spurgte mig, om det var fordi, jeg havde 

fået mere tid, at jeg sagde ja til BLF’s bestyrelse. Som 

udgangspunkt tænker jeg, at tid ikke nødvendigvis er 

noget man har, men noget man vælger at tage. Min 

tanke er, at hvis vi skal have vores samfund til at funge-

re, har vi pligt til at deltage og bidrage, der hvor vi kan. 

Så kan det være at enderne når sammen. Jeg siger 

ikke, at vi alle skal deltage i det samme samtidig.  

Men hvis vi nu hver især starter med at tage ansvar for 

en lille del af det store billede og lægger lidt energi i det. 

Så kan vi måske på et senere tidspunkt tage en anden 

del - større eller mindre – alt efter behovet og vores res-

sourcer. Så jeg sagde ja på den baggrund, at hvis ham 

der spurgte mig mente, jeg havde noget at bidrage 

med, så ville jeg godt tage noget af min tid og bruge 

den i BLF’s bestyrelse. 

D et bornholmske energinet er nu solgt til TREFOR, 

og der har efterfølgende været valg til TREFOR El-

net Østs bestyrelse, hvor de to valgte bornholmske for-

brugerrepræsentanter blev Laila Larsen Kildesgaard, 

der til dagligt arbejder som direktør i Kommunernes 

Landsforening (KL) og Maja Felicia Bendtsen, der er 

Chief Business Officer i Rønne Havn. 

Tillykke til de valgte. 

Elektrificeringen af samfundet er i fuld gang, vi bruger til 

stadighed mere og mere elektricitet og det belaster el-

nettet. Med udsigt til, at der skal leveres endnu mere 

varme gennem varmepumper og lades endnu flere biler 

op i fremtiden betyder det, at det bornholmske el-net 

skal udbygges. TREFOR har meddelt, at der skal inve-

steres 1,3 milliarder kroner frem til 2033.  

Interessant og nødvendigt. 

Hvem skal betale? Det er også interessant! 

I Bornholms Landbrug & Fødevarer opfordrer vi TRE-

FOR til at tænke sig rigtig godt om i forhold til fordeling 

af byrden. Erhvervet og herunder landbrugserhvervet 

har et meget stort el-forbrug, men fra et ledningsnet-

værk, der eksisterer i dag og som servicerer erhvervet, 

som det ser ud i dag. Når el-nettet nu fortrinsvis skal 

udbygges for at servicere andre forbrugsmønstre mål-

rettet den private sektor med opladning af el-biler og 

opvarmning af huse og sommerhuse, så er det vigtigt at 

fordelingen af prisen for opgraderingen fordeles efter en 

model, der tager hensyn til det. 

Derfor opfordrer vi Laila Kildesgaard og Maja Bendtsen 

til at gå ind i bestyrelsesarbejdet med stor opmærksom-

hed på, at der findes en rimelig model for betalingen af 

opgraderingen og som ikke betyder at erhvervet betaler 

prisen for den private sektors øgede forbrug.  

God arbejdslyst.  

 

Energi og El-net Østs investering i elnettet på Bornholm 
v/ Thomas Bay Jensen 
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T irsdag den 19. april var dagen, hvor regeringen 

præsenterede sin plan: “Danmark kan mere II”. I 

lyset af den sikkerhedspolitiske krise bebudede regerin-

gen, at den grønne omstilling skal speedes op, og et 

vigtigt element er målet om 100% grøn gas i hushold-

ninger og virksomheder inden 2030. Generelt er visio-

nen at fremrykke og øge produktionen af grøn gas. 

Centralt står dermed en fremrykning og forøgelse af 

biogasproduktionen i Danmark. På Bornholm har vi en 

unik mulighed for at være en ambitiøs del af denne 

vision. Bornholms Landbrug & Fødevarers ønske er at 

afsøge mulighederne for, at Bornholm tager del i denne 

udvikling og dermed skabe fundamentet for en markant 

højere udnyttelse af den bornholmske biomasse til 

produktion af biogas og grønne brændstoffer til den 

tunge transport. 

I takt med, at Bornholm udbygges som national test-ø 

for grøn energi, er det oplagt, at landbruget stiller med 

et afgørende redskab: den bornholmske biomasse. 

Landbruget på Bornholm har dermed en unik mulighed 

for at blive en endnu vigtigere del af den grønne omstil-

ling ved at reducere udledningen af methan og CO2 og 

samtidig skabe grøn energi. 

Det er ikke nogen fjern fremtidsdrøm, men i stedet en 

helt konkret og fantastisk mulighed, som vi bør gribe: 

nemlig en udbygning og markant højere biogasprodukti-

on på Bornholm.  

Det bornholmske landbrugs allerede markante fokus på 

bæredygtighed kan dermed med fordel blive en stærke-

re og mere integreret del af øens grønne omstilling. 

Forestil dig f.eks., at vi her på Bornholm kan producere 

grønt brændstof til de lastbiler, der hver dag bringer 

varer ud på øen, bornholmerne rundt i busser eller at 

landbrugsmaskinerne på marken kører helt CO2-

neutralt, samtidig med, at vi mindsker udledningen fra 

landbrugsproduktionen generelt. Det kan give det, som 

nogle undertiden har kaldt for ‘en dobbelt klimaeffekt’, 

ved biogasproduktionen. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer tager teten og vil i 

dette år skabe ‘Biogasplan Bornholm’ sammen med de 

centrale aktører, der kan gøre visionen til virkelighed - til 

gavn for bornholmerne, de bornholmske virksomheder, 

det bornholmske landbrug og den klode, som vi alle har 

en stor interesse i at passe godt på. 

Vi vil løbende orientere om udviklingen af ‘Biogasplan 

Bornholm’, ligesom alle er meget velkomne til at byde 

ind med input og perspektiver, der kan være med til at 

sikre, at de vigtige aktører føler, at deres perspektiver, 

bidrag og anbefalinger nøje vurderes og så vidt muligt 

søges efterkommet i den endelige udforming af 

‘Bornholms Biogasplan’  . ’Biogasplan Bornholm’ skal 

nemlig være hele Bornholms Biogasplan - og vi er alle-

rede i fuld sving. 

 

 

Visionen om en markant større biogasproduktion  

på Bornholm 
v/ Jakob Pindstrup von Cappeln 

Jakob Pindstrup von Cappeln er ny 

udviklingskonsulent hos Bornholms 

Landbrug & Fødevarer og skal, udover 

Biogasplan Bornholm, i første omgang 

være med til at videreudvikle ESG- og 

GDPR-området. 
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F orlænget ansøgningsfrist 

Ansøgningsrunden til årets hektarstøtte er forlæn-

get med 6 dage, så fristen nu er den 28. april. 

Landbrug & Fødevarer og SEGES har gennem længere 

tid lagt pres på Landbrugsstyrelsen for at få dem til at 

forlænge ansøgningsfristen som følge af store udfor-

dringer med det nye Tast selv især i starten af ansøg-

ningsrunden, men det var først lige op til påskehelligda-

gene, at Landbrugsstyrelsen valgte at forlænge runden. 

Ændringsfristen for årets fællesskema forlænges også, 

så den nu er den 23. maj. I perioden 29. april til 23. maj 

kan der indsendes overdragelser af betalingsrettighe-

der, så længe erhverver har indsendt fællesskema. I 

samme periode kan man indsende fællesskemaet for-

sinket. Det sker så med et fradrag på 1% pr. arbejds-

dag, fællesskemaet bliver indsendt efter den 28. april. 

Samtidig forlænges fristen for at indsende ændringsfor-

slag til eksisterende markbloktemaer eller oprette nye 

markbloktemaer i Internet Markkort. Fristen bliver æn-

dret fra 2. maj til 9. maj. 

Indberetning af SJI og udfyldelse af IPM-skema 

Har du husket at indberette sprøjtejournal og indsende 

det obligatoriske IPM-skema? Ellers skal du gøre det nu 

– fristen var den 31. marts, men der er stadig åbent for 

indsendelse. Henvend dig gerne på kontoret, hvis du vil 

have vores hjælp. Vær opmærksom på, at du selv skal 

logge på med NemID for at indsende IPM-skemaet – 

det kan vi ikke gøre via en fuldmagt. 

Slåning af vejrabatter og grøftekanter 

Igen i år vil Regionskommunen tilbyde slåning af vejra-

batter og grøftekanter langs frøgræsmarker. Det er dog 

blevet besluttet, at der ikke længere vil blive slået grøf-

tekanter langs udlægsmarker. Som sidste år vil vi også i 

år sende oplysning om frøgræsmarker elektronisk til 

kommunen. Dermed er der ikke behov for at melde ind, 

hvor man har frøgræsmarker, eller sætte skilt op. 

BRK har nævnt muligheden for, at man som frøavler 

kan søge om dispensation til selv at klippe grøftekanter 

langs udlægsmarker, men at de ikke kan give en gene-

rel dispensation. Hvis man ønsker at søge om dispen-

sation skal ansøgning stiles til Bornholms Regionskom-

munes Vejmyndighed, e-mail: vejmyndighed@brk.dk 

med angivelse af hvilken strækning, det drejer sig om. 

Vejmyndighedens chauffører bemærkede sidste år, at 

der flere steder stak rør/slanger ud i grøfter og rabatter i 

forbindelse med pumpning af gylle. For at undgå skader 

på både klippere og rør/slanger beder de om, at slan-

gerne markeres, f.eks. med en landmålerstok eller lign., 

så de er lettere at se for chaufførerne.  

Fuldmagt til Landbrugsindberetning.dk  

Husk at vi fra 1. maj har brug for fuldmagt til Landbrugs-

indberetning.dk. Du kan inde på vores hjemmeside; 

blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-

landbrugsindberetningdk/ finde vejledning til, hvordan 

du giver os fuldmagt, og der er også links til vejlednin-

ger fra Erhvervsstyrelsen. Alternativt er du meget vel-

kommen til at komme ind forbi planteavlskontoret, så 

kan vi hjælpe med fuldmagten. Du skal blot medbringe 

relevant NemID.  

 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

A fprøvning af tekniske hjælpemidler 

Som landmand kan du søge om tilskud til leje og 

afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre 

det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risikoen 

for arbejdsulykker. Det kunne f.eks. være en vaskero-

bot, exoskelet, stenopsamler mm. 

Man kan søge om tilskud til at leje og afprøve tekniske 

hjælpemidler i en periode på 3 måneder. Adgangen til 

at få tilskud til leje giver virksomheden mulighed for at 

afprøve et teknisk hjælpemiddel, så man kan vurdere, 

om hjælpemidlet er egnet til opgaven, og dermed undgå 

fejlinvesteringer. Er lejeprisen fastsat, så den ender 

med at være på niveau med købsprisen, er der reelt 

tale om et køb. Udlejningsprisen for et teknisk hjælpe-

middel må derfor som udgangspunkt ikke udgøre mere 

end en tredjedel af købsprisen på et nyt tilsvarende 

hjælpemiddel. Hertil kan der efter en konkret vurdering 

tillægges rimelige udgifter til instruktion i brug af hjælpe-

midlet, montage, afmontering og transport af udstyret. 

Kontakt gerne Lene Møller for at høre nærmere eller få 

hjælp til ansøgning. 

Tlf. 5690 7823 - mail: lm@blf.dk 

 

Arbejdsmiljøpuljen 
v/ Lene Møller 

mailto:vejmyndighed@brk.dk
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/
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er klar til at levere... 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 2. maj   Kvægkongres 

• 4. juni   Familiedyrskue 

• 16. - 19. juni  Folkemødet 

Se vores hjemmeside www.blf.dk  

for mere info og flere aktiviteter. 

Overgang til MitID  
 

Vi skal alle over på MitID. Det hjælper Bor-

gerservice dig med. Men skulle du af en el-

ler anden årsag, ikke vælge at få hjælp på 

Borgerservice, 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 sik-

kerhed – og er bygget, så det er nemt at tilpas-

se 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 in-

ternettrusler. 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. 

Virksomhedssekretær 
 

Er stakkene af bilag på skrivebordet 

et evigt overkom?  
 

Så har du måske brug for sekretær-

hjælp? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødeva-

rer kan vi tilbyde sekretærhjælp.  

Sekretæren er fleksibel, kommer 

hjem til dig og løser en række admi-

nistrative opgaver i din virksomhed. 

Sekretæren kan komme få timer eller 

dage og klarer netop den mængde 

arbejdsopgaver, som du har behov 

for at få løst.  
 

Læs mere på vores 

hjemmeside www.blf.dk 

og  

kontakt os gerne på tlf. 

5690 7800 

Dronebilleder - Luftfotos af bedrift og marker 
 

Har Bornholms Energi & Forsyning, Bornfiber eller naboens dyr været ind over din 

mark, og har du brug for at få overblik over skaderne, så ring til Torben Videbæk på tlf. 

5690 7812 eller mail tv@blf.dk. 
 

Det kan også være, at du har overvejet at få foreviget gården fra oven. Med dronen kan 

vi tage luftfotos af din gård i 4K-kvalitet – eller en film, hvis du har brug for det til 

præsentation af gården. 
 

http://www.blf.dk
mailto:anp@blf.dk
http://blf.dk/raadgivning/%C3%B8konomi/virksomhedssekretaer/
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Har du fokus på arbejdsmiljøet? Vi er klar til at hjælpe! 
 

Et godt arbejdsmiljø er af stor betydning for personalets trivsel og dermed virksomhe-

dens produktivitet. Alle virksomheder, som har medarbejdere ansat, har ifølge arbejds-

miljøloven pligt til at lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), som skal revideres  

minimum hvert 3. år.  

Og vi kan hjælpe dig! 
 

Kontakt Lene Møller på tlf. 5690 7823 eller mail: lm@blf.dk 

Udarbejdelse af din bedrifts klimaregnskab 
Udledningen af CO2 skal sænkes. Det har længe været et krav fra politisk hold. Fremover vil 

også penge- og realkreditinstitutterne stille krav om, at deres kunder gør en indsats for at 

mindske klimaaftrykket. 

SEGES har lanceret landbrugets digitale klimaværktøj, ESGreen Tool. Dermed har du nu ad-

gang til dit eget klimaregnskab. I ESGreen Tool er der hentet en række standardtal for din be-

drift fra dit gødningsregnskab, og værktøjet giver mulighed for at se, hvor stor effekt forskellige 

tiltag har på CO2e-udledningen på din bedrift henholdsvis i marken og i stalden. 

For at få de korrekte data – altså din nettoudledning af CO2e – så skal alle forhold fra din be-

drift være kontrolleret og tastet ind. Det er eksempelvis en krydskontrol med din miljøtilladelse, 

en indtastning af dine udbytter, gennemgang af årsrapporten for at få de forskellige data mv. 

Det er en opgave, vi i Bornholms Landbrug & Fødevarer kan hjælpe dig med.  

PRIS 

Selve klimaværktøjet ESGreen Tool er gratis at benytte i 2022, hvis man har deltaget i en kli-

madag eller et online-kursus. Bornholms Landbrug & Fødevarer hjælper gerne med at udar-

bejde dit klimaregnskab, og du betaler vores timepris, dvs. 895 kr. for medlemmer og 1.075 kr. 

for ikke-medlemmer. Er du hurtig, kan du få glæde af vores tilbud om 20 % rabat på de 10 før-

ste aftaler på ESGreen Tool! 

Kontakt Simon Joakim Munk eller Jesper Blem Kofoed hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

for mere information. 
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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 advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

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 

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 virksom-

heden, 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 

Konstituering i  

Bornholms LandboUngdom 
v/ Karen Brandt 

B ornholms LandboUngdom har afholdt generalfor-

samling. Bestyrelsen konstituerede sig efterføl-

gende således:  

 

• Formand: Mads Mikkelsen 

• Næstformand: Pontus Larsen 

• Sekretær: Sophie Andersen 

• Kasserer: Pernille Svendsen 

mailto:xxx@skovdyrkerne.dk
http://www.skovdyrkerne.dk/
https://lf.dk/medlemsfordele
https://lf.dk/medlemsfordele
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D e gældende lønsatser og vilkår for elever under 

landbrugsuddannelsen er blevet opdateret og er 

gældende fra 1. marts 2022 til 28. februar 2023.  

Udover ændringer i timelønnen, så vær især opmærk-

som på ændret takst for fritvalgskonto og tillægsbetalin-

ger ved staldarbejde.  

Vær desuden opmærksom på vilkårene for pensions- 

og forsikringsordning for eleverne. Her er elevens alder 

en væsentlig faktor.  

Lønoversigtens kan findes på 

www.jordbrugetsuddannelser.dk Klik på elevforhold og 

elevløn. 

Kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål tlf. 5690 7856 

eller kb@blf.dk  

Elevlønninger 
v/ Karen Brandt 

http://www.jordbrugetsuddannelser.dk
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K lima workshops i efteråret 

Foreningen stod som arrangør for klima workshops 

i efteråret. Her blev det klarlagt, at der skulle gennemfø-

res en masse tiltag. Herunder tiltag, som vi ikke kender. 

Det er lidt pudsigt, at vi i Danmark skal redde verdens 

klima med tiltag, som ingen kan sætte ord på endnu.  

Men tilbage til virkeligheden. Klima workshopsene klar-

lagde, at de bornholmske landmænd er klare til at sætte 

aktiviteter i gang for klimaet. De møder op med åbne 

arme: Fortæl os, hvad vi skal gøre. Og vi gennemfører 

det! 

Den 5. april med præsentation af værktøjet ESG Green 

Tool klimaværktøjet fra SEGES understregede endnu 

en gang bornholmske landmænds vilje til at gøre noget. 

Det blev afklaret hvad programmet kan beregne. Hvilke 

effekter giver det med ændringer i driften. Hvad koster 

de valg, som jeg gør som landmand.  

Tilbage sidder jeg som den ”sure gamle mand”.  

Jeg har påpeget en skævhed i programmet. Nemlig at 

planteavlen ikke bliver godskrevet den binding af CO2, 

der sker i planterne.  

Svaret fra SEGES er, at bindingen i planteavlen opve-

jes af frigørelsen i den animalske produktion, så det går 

lige op. Det blev fremlagt som ”køre-rundt” CO2. Jeg 

forstod det så vidt, at internationalt er det besluttet at 

køre-rundt CO2 ikke skal indgå i beregningerne.  

Jeg mener stadig, at den er skæv. For i min skatte-

økonomiske verden kunne jeg lave dette billede: Jeg 

klipper min nabo mod honorar. Og min nabo klipper mig 

mod honorar. Da det er køre-rundt klipning, kunne vi 

sige, at vi ikke skal medregne honorarerne i indkom-

sten. Den går ikke hos SKAT. Vi er tæt på at komme i 

fængsel.  

Jeg er derfor stadig af den opfattelse, at udeholdelsen 

af køre-rundt CO2 er forkert. I ESG Green Tool værktø-

jet fremstår ren planteavl som udleder af CO2 med ca. 2 

tons/ha. Det er ikke korrekt. Planteavl binder CO2 i af-

grøden, mens der udledes CO2 på indsatsfaktorerne. 

Men netto er der tale om en binding i den rene plante-

avl.  

Mit ærinde er, at ære den som æres bør.  

Med ESG Green Tool fremstår planteavl som CO2 udle-

der. En dansk planteavler, der dyrker hvede til eksport 

til Egypten, fremstår således i Danmark som klimasyn-

der.  

Mens udledningen af CO2 sker i Egypten med forbru-

gernes forbrænding af den indtagne føde.  

Og det går helt galt, hvis klimaminister Dan Jørgensen 

har den samme tilgang. Så bliver dansk korn belagt 

med klimaafgift på 2 tons/ha *750 kr = 1.500 kr/ha for 

korn, der eksporteres ud af landet. Helt til grin kan man 

føle sig som dansk planteavler, når kornet bruges til 

nødhjælp. Nemlig at kornet foræres til slutbrugeren, 

mens producenten får en klimaafgift som tak for produk-

tionen.  

Det er helt tosset.  

Derfor gik jeg lidt hårdt til Hans Roust Thyssen ved 

præsentationen af ESG Green Tool værktøjet.   

Aflivninger 

Inden for erhvervet har vi smertelige erfaringer med 

regeringens aflivning af mink og minkerhvervet. Det 

hastværk, der lå bagved, synes jeg gentager sig.  

Barbara Bertelsen trækker tilsyneladende stadig i tråde-

ne ud fra devisen: ”Det haster som død og helvede for 

Danmark”.  Lige nu er det aflivningen af 400.000 gasfyr 

i Danmark, der er på regeringens dagsorden. Nærmest 

koste hvad det vil – for den enkelte forbruger. Næst i 

rækken kunne det være aflivningen af de resterende 

oliefyr – koste hvad det vil for forbrugeren.  

Alt sammen kompenseret med vindmøller og solceller – 

koste hvad det vil for lodsejere og naboer.  

Hvorfor det hastværk og hysteri, når vi selv har gas og 

olie i Nordsøen? 

Jeg tror ikke på, at Rusland for evigt er dømt ude af 

globaliseringen. På et tidspunkt vil krigen i Ukraine væ-

re afsluttet. En udgang kunne være, at vi derefter gerne 

vil købe russisk gas, hvor 50 % af betalingen går til gen-

opbygningen i Ukraine. På samme vis kunne vi for 50 % 

komme til at holde af russisk olie. Og mon ikke russerne 

igen skal have Carlsberg øl? 

Hvem skal vi aflive /afvikle? 

Regeringen med Dan Jørgensen er på vej med en kli-

maafgift. Som i alt andet i klimadebatten snakker ingen 

om hvad forbrugerne gør af udledning. Der snakkes kun 

om hvad producenterne gør af udledning. 

Og politikerne gør åbenbart slet ingen ting. For afgift 

fjerner ikke CO2 overhovedet. Det er jo bare en skat. 

Men det haster jo som bekendt som ”død og helvede 

for Danmark”. 

Dilemmaet om dagens aflivning kan være: Den born-

holmske mælkeproduktion udleder ifølge mine bereg-

ninger 60.000 tons CO2. Det er lidt mindre end færge-

farten til og fra Bornholm.  

Men da vi skal gøre noget – altså fjerne en af disse – 

hvilken skal vi så tage ud og afvikle?   

Den skæve vinkel - Hvem er klimasynderen? 
v/ Henry Jespersen 
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D en digitale verden, har på rigtig mange måder hjul-

pet os til en nemmere dagligdag. Tag nu bare vo-

res mobiltelefon. Det er vores eget leksikon med kalen-

der, billeder, vejkort, kontaktoplysninger og Apps. 

Du skal dog være opmærksom og skeptisk. 

For lige så nemt og bekvemt som mobiltelefonen er for 

dig, lige så besværligt er det uden en brugbar mobiltele-

fon. Jeg har selv oplevet situationen, hvor mobiltelefo-

nen bare ikke vil tænde - sort skærm.  

Den helt store problematik opstår med NemID, for har 

man NemID app, og ikke et nøglekort, så bliver kontakt 

til banken, e-Boks, offentlige myndigheder ikke muligt, 

uden en telefon der virker. 

Næste udfordring er, når den nye telefon så skal startes 

op, så skal backup af data fra den gamle telefon gen-

indlæses. Jeg havde heldigvis en backup og jeg havde 

heldigvis diverse koder til Appel id og apps. Men har 

alle det?  

Derfor kan jeg kun opfordre til at lave en backup af mo-

biltelefonen, anskaf en fysisk nøglekort og ikke mindst 

få installeret de opdateringer, som kommer til telefonen 

og diverse apps. 

Jeg er efterfølgende, 

via min deltagelse i 

lokalrådet hos Born-

holms politi, blevet 

gjort opmærksom på 

tyveri af identitet. An-

dre personer overtager ens konto hos eks. Facebook 

og Instagram. Børn og unge bliver narret af ondsindede 

personer til at sende billeder af dem selv. Denne form 

for fup og bedrag ses der med stor alvor på hos Politiet.  

Bornholms Politis forebyggelsesenhed vil derfor gerne 

komme ud og holde foredrag i foreninger m.v. Foredra-

get vil være baseret på dialog og i store træk handle om 

færden på nettet, fupmails, forståelse af den kriminalitet 

der foregår på nettet og gode råd til, hvordan man ikke 

bliver et let offer. 

Vi som brugere af internettet skal være på vagt overfor 

det, der skrives og vises. Vi skal snakke med vores 

børn og unge om brugen af internettet. Hvad skriver 

du? Hvad ligger du ud om dig selv eller andre? Vi skal 

se på os selv og tænke os godt om, hvad vi skriver og 

siger om andre, uden at kunne se dem i øjnene. Vi skal 

opføre os ordentligt.  

 

Pas på… Mobiltelefonen og internettet 
v/ bestyrelsesmedlem Jens S. Koefoed 

Madskoler 2022 
v/ 4H Konsulent Sussie Holmtoft 

Så er der lukket op for tilmelding til de bornholmske Madskoler i sommerferien, og vi glæder os rigtig 

meget til at komme i gang. Vi kan prise os lykkelige over, at vi har en stor gruppe trofaste, frivillige 

instruktører, der igen har meldt sig, og Pædagog Assistent Uddannelsen PAU, Campus er også med 

som samarbejdspartnere, ligesom vi har store forventninger til Ældre Sagen. 

Vi starter med 8 Madskoler, og på nuværende tidspunkt mangler vi 2 instruktører i Rønne i uge 31. Vi 

mangler altså dig, der er over 18 år, og som har lysten til og modet på at lave mad sammen med gla-

de børn. Bornholms 4H tilbyder instruktørkurser virtuelt og lokalt i Østermarie, og vi udarbejder uge-

program med tilhørende opskrifter, så du som frivillig bliver klædt godt på til opgaven.  

Til gengæld lover vi en uforglemmelig oplevelse med børn og madlavning samt mulighed for at udvi-

de dit netværk. 

Ring gerne for mere info til 4H kontoret i Østermarie på tlf. 2485 4903 

Årets Madskoler fordeler sig således: 

UGE 26: 

Det Levende Køkken i Østermarie og Søndermarkskolen 

UGE 27: 

Kongeskærskolen, Paradisbakkeskolen, Hans Rømerskolen, 

Svartingedal og Åvangskolen 

UGE 31: 

Søndermarkskolen 
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40 års jubilæum 

Den 1. januar 2022 havde  

økonomirådgiver  

Henry Jespersen 

 

været ansat i foreningen i 40 år, og i den anledning 

vil det glæde os at se Henrys kunder, kollegaer,  

venner og familie til reception og et let traktement  

på Kannikegaard 
 

mandag den 16. maj kl. 13 - 16 

Samme dag fylder Henry 65 år. 


