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E ndelig maj måned, med længere 

dage og i år også med sol og tør-

vejr, frugttræerne står flotte i fuld blomst 

til gavn for bierne og andre bestøvere.  

Ikke mindst rapsmarkerne står i sin flot-

te gule farve og lyser op i landskabet, 

ren fryd for øje og sjæl. Man kan da 

ikke andet, end at blive i godt humør. 

Langt hovedparten af vinterafgrøderne 

er kommet godt igennem vinteren, eller 

snarere den manglende vinter, og efter-

hånden som nattefrosten har sluppet sit 

tag, er væksten for alvor taget til. Våraf-

grøderne står til gengæld mere varieret, 

alt efter hvor man er på øen. Den stive-

re lerjord, især på øst-nordøst siden, 

kalder på nedbør og det må alt andet 

lige give stof til eftertanke, når lovgiver-

ne efterhånden kræver flere og flere 

efterafgrøder. Og dermed flere våraf-

grøder, som er lig med en lavere pro-

duktion af foderkorn, som kan betyde, 

at vi må importere foderkorn. Unægtelig 

en uheldig situation for landbruget og 

diverse følgeerhverv. Man må håbe at 

eksperterne ved, hvilken betydning de-

res beregninger har for et erhverv og 

hvilken betydning udledningen fra vores 

lille ø har på HELE Østersøen. Det bli-

ver spændende at se, hvor stor en pro-

centdel af arealerne, der skal dækkes af 

efterafgrøder. 

Nå, tilbage til de gule rapsmarker. Flotte 

ser de ud, og prisen på raps er jo intet 

mindre end skyhøj, og det må landman-

den selvfølgelig glæde sig over, hvis 

salgskontrakterne da ellers ikke er ind-

gået for tidligt. 

Vi, på oliemøllen er nu en kende ryste-

de over den høje, høje pris. Er det over-

hovedet muligt, at sende prisstigningen 

videre til forbrugeren? For ikke nok med 

en stigning af råvaren, så har Putins 

såkaldte ikke-krig i Ukraine i den grad 

også påvirket prisen på glas, pap og 

alle andre produkter, vi bruger i produk-

tionen. Der er sågar glasværker, der har 

lukket helt ned på grund af de høje gas-

priser, og det er uvist om glasværkerne 

overhovedet starter op igen. Det er blot 

et eksempel på, hvad en ikke-krig påvir-

ker. Ja, det er tankevækkende hvordan 

hele kloden er blevet ustabil igen, nu 

hvor der ellers var ved, at være ro på 

efter Coronaen. 

Hvis man hopper ud i rummet og ser 

ned på vores jordklode, så er det faktisk 

lidt uhyggeligt, hvor mange lande der 

har diktatur eller hvor befolkningen vil 

have diktatur eller undertrykkes til at 

vælge diktatur. Samtidig viser historien, 

at langt hovedparten af diktatorerne 

rager de enkelte landes rigdomme til sig 
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og deres nærmeste “rådgivere” og samtidig undertryk-

ker befolkningen, der på det nærmeste lever i frygt og 

hvor sult og nød, er en del af dagligdagen. 

Allerede nu forudser alle en øget fødevaremangel i ver-

den, det vil igen betyde et øget pres på den vestlige 

verden, da det er manglen på fødevarer, der vil medføre 

folkevandringer fra de såkaldte fattige lande, hvor sul-

ten vil ramme først. Men det yderligere pres på vesten 

er måske også en del af Putin’s plan med invasion i 

Ukraine. 

Tilbage til vores skønne ø. Det, der i øjeblikket fylder 

meget, er den nye hav energi park. For uanset om det 

er til lands, til vands eller i luften, så er der altid mod-

stand mod forandring, og vi bliver nødt til, at deltage i 

alle de klimatiltag, der nødvendigvis skal tages i brug. I 

landbruget har vores klimadage givet et fantastisk ind-

blik i hvilke værktøjer landmanden kan anvende i sit 

daglige virke, og hvor landbruget har produkter så som 

halm, gylle m.m. som kan indgå i en yderligere produkti-

on af varme, strøm, power to X, eller noget helt andet. 

Det vigtigste er, at vores politikere hurtigst muligt bliver 

konkrete og tager beslutninger. I øjeblikket er det ene-

ste der sker, at alle bliver usikre på retningen, og at der 

bliver brugt alt, alt for meget energi og penge uden re-

sultater. Kan man forestille sig hvilket ramaskrig det ville 

give, hvis Hammershus skulle bygges i dag, og hvis der 

kom et forslag om bygninger på Christiansø. Heldigt at 

vores forfædre ikke var underlagt det samme regelsæt, 

og Plan og Byg havde nok aldrig fået behandlet ansøg-

ningen. 

Naturnational park Almindingen er nu sendt i høring, det 

bliver spændende at se, hvor det havner. Der skal i bio-

diversitetens navn sættes et højt hegn op, det skal hæ-

ves 35 cm fra jorden, så rådyrene kan kravle under! Det 

lyder næsten morsomt, lad os nu slippe for det høje 

hegn på hele det udpegede areal, brug for pokker bi-

sonindhegningen som forsøgsområde. Hegnet er der, 

og det vil være enkelt at lave dyreparken i bisonskoven, 

for så at lade vores gode naturforvaltere med får, køer 

og heste afgræsse de arealer, hvor det giver mening på 

naturens præmisser. Hvis naturparken bliver et så fan-

tastisk opholdssted, vil alle dådyr, rådyr og andet vildt 

selv søge ind i området, helt uden tvang og hegn. 

Til slut, vil jeg minde om BOFA’s nye affaldssorterings 

ordning. Vi skal alle have 3 stk. vogne med hjul ståen-

de, som så er ruminddelte til 2 fraktioner. De bliver tømt 

på faste intervaller alt efter indhold. Disse vogne kræver 

et kørefast underlag, og enten en fast kørevej mellem 

den faste skraldevognsplads og hvor skraldebilen hol-

der under tømning, eller man skal selv rulle vognene ud 

til fast vej på tømmedagen. På BOFA’s hjemmeside 

under fanen “ny ordning” kan i læse om ordningen, som 

efter planen starter i byerne på Bornholm fra 4. Kvartal 

2022. 

Vores politikere vil jeg gerne minde om, at de skattekro-

ner vi alle indbetaler, kun kan bruges én gang, og at 

 

 

2+2 stadig er 4, og at vi som befolkning ikke kan være 

tjent med flere Snorrebakke-sager - og ej heller snakke 

om 42.000 indbyggere, når vi samtidig skal vente på 

byggetilladelse, og nedlægge eller begrænse et erhverv 

som landbruget. 

 

Herfra et ønske om en god vækstsæson med regn og 

sol i rette mængder.  

Husk at nyde livet, vi får det ikke igen. 

 

Maj hilsner, Hans Hansen 

 

God energi 
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Elevdag 2022 
 

Til alle nyuddannede landmænd, elever og læremestre i landbruget 
 

Onsdag den 6. juli fra kl. 14 – 17  

holder vi årets elevdag hos Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

Og du som elev i landbruget og din læremester er inviteret. 

Vi skal fejre jer unge, der uddanner jer i vores erhverv, da det er jer, der 

er fremtiden i landbruget på Bornholm.  

Samtidig har vi tradition for at hylde de nyuddannede landmænd på Bornholm, og det vil vi 

også bruge årets elevdag til. I fortjener nemlig et stort velkommen i verdens bedste erhverv. 

(Kontakt Karen Brandt hvis du er nyuddannet og deltager den 6/7) 

Vi ser frem til nogle hyggelige timer, til en snak om landbruget og fremtiden, og hvor vi tænder 

grillen og byder på pølser, øl/vand.  

Tilmelding samt info vedr. nyuddannede til Karen Brandt på tlf. 5690 7856 eller mail: 

kb@blf.dk senest den 1/7.  

G enerationsskifte er noget der hele tiden gennemfø-

res på en arbejdsplads. Her i Bornholms Landbrug 

& Fødevarer har vi i løbet af det sidste år kunnet byde 6 

nye medarbejdere velkomne.  

På billedet nedenfor ses Amy Lindgreen, Ann-Christin 

Frederiksen, Simon Munk, Jesper Blem Kofoed, Jakob 

Pindstrup von Cappeln og Enok Løppentin Munk. 

Ann-Christin, Amy og Jesper er alle revisorassistenter 

og Enok er ansat som revisor. Simon er ansat i Plante-

afdelingen og endelig er Jakob ansat som udviklings-

konsulent, for både kunder og vores egen forretning.  

Det er altid en fornøjelse at byde nye mennesker og 

kompetencer indenfor i BLF, og vi glæder os til også at 

kunne byde én velkommen i afdeling Gris og gerne én 

revisor mere her i løbet af 2022.  

 

De to spændende ledige stillinger kan du læse mere om 

på vores hjemmeside via dette link:  

www.blf.dk/aktuelt/ledige-stillinger/ 

Generationsskifter  

i Bornholms Landbrug & Fødevarer 
v/ Thomas Bay Jensen 

mailto:kb@blf.dk
http://blf.dk/aktuelt/ledige-stillinger/
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Torsdag den 16. juni kl. 13.00 – 13.45 

Debat 1 – Cirkulær Bioøkonomi  

i Landbruget 

Sammen sætter vi fokus på den cirkulære bioøkonomi i 

landbruget og fødevareklyngen med udgangspunkt i 

Bornholm og de indsatser og projekter, der er gang i på 

øen.  

Paneldeltagere:  

• Thor Gunnar Kofoed,  

Viceformand Landbrug & Fødevarer 

• Jens Hjul-Nielsen, Direktør BOFA 

• Frederik Tolstrup,  

Formand Bornholms Landbrug & Fødevarer 

• Mikkel Dalsgaard, Managing Director 

BACESS A/S & Transform ApS 

 

 

Torsdag den 16. juni kl. 15.00 – 15.45 

Debat 2 – Natur og Biodiversitet 

Samfundets fælles indsats for at fremme biodiversiteten 

i det åbne land. Biodiversiteten er rykket frem i vores 

bevidsthed. Vi passer på bierne og værner om insekter-

ne både i landbruget, industrien og i de private haver. 

Paneldeltagere: 

• Erling Bonnesen, 

Landbrug og fødevareordfører for Venstre 

• Frederik Tolstrup,  

Formand Bornholms Landbrug & Fødevarer 

• Tanja Andersen, Direktør Dansk Planteværn 

• Danmarks Naturfredningsforening 

 

 

 

Fredag den 17. juni kl. 09.30 – 10.15 

Debat 3 – Klima & Bæredygtighed 

Den politiske debat om Klima og Bæredygtighed. Hvad 

er vi enige om, og hvad kan vi blive enige om at gøre i 

samfundet og herunder specielt i landbruget, for at bi-

drage med den nødvendige effekt. 

Paneldeltagere: 

• Søren Søndergård,  

Formand Landbrug & Fødevarer 

• Jacob Trøst,  

Borgmester Bornholms Regionskommune 

• Helle Munk Ravnborg,  

Forperson Natur, Miljø og Planudvalget, BRK 

• Frederik Tolstrup,  

Formand Bornholms Landbrug & Fødevarer 

 

 

Fredag den 17. juni kl. 13.00 – 13.45 

Debat 4 - Erhvervets udfordringer i forhold 

til kvalificeret arbejdskraft 

Tidligere talte vi om, at det var en udfordring at få kvali-

ficeret arbejdskraft til landbruget. Nu er den del foran-

dret til at det generelt er et problem overhovedet at få 

arbejdskraft ind i erhvervet.  

Rekruttering af den danske ungdom er en udfordring, 

hvorfor er det det?  

Paneldeltagere: 

• Flemming Nør-Pedersen,  

Direktør Landbrug & Fødevarer 

• Frederik Tolstrup,  

Formand Bornholms Landbrug & Fødevarer 

• Niels Skovgaard, Formand LandboUngdom 

 

FOLKEMØDET 2022 

”Klima, bæredygtighed & arbejdskraft” 

S å er folkemødet tilbage i den gode gamle form, med 

masser af debatter og møder uden restriktioner. 

Det betyder naturligvis også at Bornholms Landbrug & Fø-

devarer er tilbage på Folkemødet for at møde mennesker, 

pleje netværk og skabe nye, men mest af alt for at diskute-

re landbrug og fødevarer med politikere og interesseorga-

nisationer.  

Her en lille oversigt over de debatter vi har i vores stand.  

Velkommen alle sammen! 
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Fredag den 17. juni kl. 15.00 – 15.45 

Debat 5 – Danmarks Fiskeriforening  

Fiskeriet og torsken er under et stort pres. Vil fremtiden 

være uden fisk og fiskere i Østersøen? 

Paneldeltagere: 

• Lea Wermelin, Miljøminister (S) 

• Marie Storr-Paulsen, Sektionsleder Institut for 

Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua 

• Svend-Erik Andersen,  

Formand Danmarks Fiskeriforening 

• Thomas Thomsen, Formand  

Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening 

 

 

Fredag den 17. juni kl. 16.30 – 17.15 

Debat 6 – Grøn omstilling = Præcisions-

landbrug  

Et projekt der kan accelerere den grønne omstilling. 

Teknologisk Institut og Bornholms Landbrug & Fødeva-

rer gennemfører i foråret et projekt, der skal fastlægge 

potentialer for reduktion i pesticidforbruget ved anven-

delse af præcisionslandbrug. Der er masser af teknik, 

der kan bringes i anvendelse for at reducere på anven-

delse af ressourcerne og det har denne debat fokus på.   

Paneldeltagere: 

• Jakob Lave, Direktør Bæredygtig udvikling, DLG 

• Thomas Nitschke, Fagligleder i Teknologisk Institut  

• Lennart Westh,  

Næstformand, Bornholms Landbrug & Fødevarer  

Lørdag den 18. juni kl. 11.30 – 12.15 

Debat 7 – Landbrugserhvervet – Løsningen 

Landbruget har løsningen har Danmark 

modet? 

Dette er ikke en debat, men en fortælling om hvor land-

bruget i Danmark er på vej hen og hvad det kræver for 

at vi kommer i mål med de store politiske målsætninger.  

Paneldeltagere: 

• Ejnar Schultz, Direktør SEGES Innovation 

 

 

 

 

 

Lørdag den 18. juni kl. 16.30 – 17.00 

Debat 8 – Det politiske lykkehjul 

En dyst på viden om landbruget 

Miljøminister Lea Wermelin og Peter Juel-Jensen, de 2 

bornholmske folketingspolitikere dyster på deres viden 

om landbruget. 

Det er en munter konkurrence, med sjove spørgsmål og 

debat om landbrugserhvervet på Bornholm.  

Paneldeltagere: 

• Lea Wermelin, Miljøminister (S) 

• Peter Juel-Jensen, Medlem af Folketinget (V) 
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er klar til at levere... 

Opfordring fra  

regnskabsafdelingen  

Send dine bilag til os nu 

Er du regnskabskunde i BLF, så op-

fordrer vores regnskabsassistenter 

dig til at sende dine bilag for de før-

ste fem måneder af året 

allerede nu.  

Så undgår du nemlig at 

skulle samle dem alle 

midt i høsttiden.  

 

Kontakt gerne din  

regnskabsassistent, hvis 

du har spørgsmål. 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 4. juni   Familiedyrskue 

• 13. juni   Webinar. Gør dine kvægstalde klar til kravene til dyrevelfærd 

• 16. - 19. juni  Folkemødet 

• 29. juni   Turen går til Borgeby 

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 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. 5690 7845 

eller mail: anp@blf.dk  

Bornholms Landbrug  

& Fødevarer  

støtter  

Tilflytterservice  

Bornholm 
 

Ønsker DU at annoncere i 

Nyt fra BLF 
Du har, som medlem af Bornholms Landbrug 

& Fødevarer, mulighed for at indrykke an-

noncer i vores medlemsblad ”Nyt fra BLF”. 

Medlemsbladet udsendes på mail til ca. 650 

medlemmer i slutningen af hver måned, bort-

set fra juli hvor bladet 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 

http://www.blf.dk
mailto:anp@blf.dk
mailto:kb@blf.dk
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er klar til at levere... 

Har du ansatte, så ved du også, at der er 

mange ting der skal være styr på - både 

ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og trivs-

len i det daglige samarbejde.  

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

tilbyder vi at komme på besøg hos dig 

på bedriften, og tage en allround snak 

om alt, hvad der vedrører dine ansatte.  

Rådgivning kan hjælpe med at styrke 

arbejdsmiljøet, skabe arbejdsglæde og 

hjælpe til en bedre fastholdelse af med-

arbejdere. Det er vigtigt at skabe klarhed 

over arbejdsvilkårene, have styr på an-

sættelseskontrakten og forventningerne 

til hinanden. Har i styr på APV’en eller 

vil en opdatering være en god idé?   

Sammen finder vi ud, af hvad du som 

arbejdsgiver og dine ansatte har brug 

for.  

Kontakt:  

Lene Møller eller Karen Brandt på  

Tlf. 5690 7800,  

Mail: lm@blf.dk - kb@blf.dk 

Langtidsholdbare  

medarbejdere… 

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  

ægtefælle/samlever og ansatte.  

 

Der kommer løbende nye tilbud og du kan se 

dem alle her: www.lf.dk/medlemsfordele 

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 

Erfagrupper for de unge i 

landbruget 

Som ung i landbruget kan man deltage i 

følgende erfagrupper: 

• Svineerfagruppe for søer og  

slagtesvin,  

• Kvæg erfagruppe 

• Planteavl unge selvstændige 

• Planteavl unge medarbejdere 

 

Hvis du vil høre mere omkring  

erfagrupperne, så kontakt: 

 

Christian Møller Holm,  

mail: cmh@blf.dk eller telefon 2843 7330 
 

eller 
 

Lene Møller, 

mail: lm@blf.dk eller telefon 5690 7823 

 

 

Info om møder på Facebook 

Du finder information om afholdelse af møder 

mv. på siden ”ung i landbruget/young farmers 

Bornholm”  

mailto:lm@blf.dk
mailto:kb@blf.dk
http://www.lf.dk/medlemsfordele
https://lf.dk/medlemsfordele
mailto:cmh@blf.dk
mailto:lm@blf.dk
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F ra årsskiftet 2021-2022 er der indført anmeldepligt 

for bygge- og anlægsaffald for renoveringer og ned-

rivninger. Reglerne gælder også for nedrivning af land-

brugsbygning, og både drifts- og beboelsesbygninger. 

Dit projekt er omfattet af reglerne, hvis dit projekt skaber 

mere end ét ton affald, eller byggeprojektet omfatter 

udskiftning af termoruder der kan være fremstillet i peri-

oden 1950 til udgangen af 1977. 

Anmeldereglerne gælder både for gør-det-selv folk, 

håndværkere og professionelle nedrivnings firmaer. Der 

er fokus på håndtering af miljøfarlige stoffer således vi 

undgår forurening af vores miljø. De farlige stoffer, der 

især er fokus på, er asbest, tungmetaller og tilsætnings-

stoffet PCB. De generelle regler er beskrevet i affalds-

bekendtgørelsens kapitel 11, og som landmand er det 

vigtigt at være opmærksom på, at reglerne også gælder 

selv om affaldet genbruges på eget matrikel, f.eks. til 

vejfyld. 

ANMELDELSE SENEST 14-DAGE FØR OPSTART 

Dit projekt skal anmeldes i ”Byg og Miljø” (BOM) mini-

mum 14 dage før, du forventer at gå i gang. Link til 

BOM: https://www.bygogmiljoe.dk/. 

Anmeldelsen skal indeholde: 

• Kort beskrivelse af dit projekt med angivelse af 

byggeår og renoverings år. 

• De forventede affaldsmængder opdelt i affalds-

fraktioner. 

• Hvor afleveres de enkelte affaldsfraktioner? Det 

kan være hos Bofa, særlig modtager for farligt 

affald, eller til nyttiggørelse eller genbrug på din 

egen bedrift. 

• Afleveres affaldet hos Bofa, skal det fremgå hvil-

ken sortering/container der benyttes og om det 

afleveres over vægten eller på genbrugspladsen.   

PROJEKT-NUMMER SKAL MEDBRINGES PÅ BOFA 

Når din ansøgning er blevet sagsbehandlet, vil du få 

tilsendt et acceptskema bl.a. med et projekt-nummer. 

Dette nummer skal medbringes, når der skal afleveres 

affald på enten Bofas genbrugspladser eller over Bofas 

vægtfunktion i Rønne eller Vestermarie. 

I Miljøafdelingen hos Bornholms Regionskommune har 

vi her i 2022 fokus på at informere om reglerne og føre 

tilsyn med overholdelsen. Det gælder både løbende via 

besøg på Bofas genbrugspladser samt når vi kommer 

rundt på øen i forbindelse med vores øvrige tilsynsar-

bejde.  

Vi er klar til at svare på spørgsmål omkring reglerne og 

hvordan man sikrer affaldet håndteres miljømæssigt 

korrekt.  

Kontakt info: 

Mikkel Høst, tlf. 5692 2084,  

e-mail: mikkel.engset.hoest@brk.dk 

Kenneth Falch Rée Hennings, tlf. 5692 2085,  

e-mail: Kenneth.Hennings@brk.dk 

Nye retningslinjer - byggeaffald skal anmeldes  

til miljøtilsynet 
v/ Mikkel Høst, Miljømedarbejder BRK 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Sælges 
 

Udendørs glasfibersilo  
 

• 17 tons 

• God stand 

• Prisen taler vi om 
 

Kontakt:  

Finn Johansen 

Hakkeledgård 

Tlf. 24 41 35 36 

https://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:mikkel.engset.hoest@brk.dk
mailto:Kenneth.Hennings@brk.dk


www.blf.dk 

Nyt fra BLF Side 9 

S låning af vejrabatter og grøftekanter 

Som nævnt i seneste Nyt fra BLF har kommunen 

besluttet, at der ikke længere vil blive slået grøftekanter 

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 frøgræs-

marker, eller for at sætte skilt op. 

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 lig-

nende, så de er lettere at se for chaufførerne.  

Pas på markvildtet 

Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og MFO-

bræmmer frem til 31. juli  

Hvis du har arealer, som er brak, MFO-brak eller MFO-

bræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og 

med 31. juli 2022. Der er af hensyn til agerlandets man-

ge vilde dyr som harer og jordrugende fugle en forbuds-

periode frem til 31. juli i år, hvor du ikke må slå braklag-

te arealer og bræmmer udlagt som miljøfokusområder 

(MFO). Men der er særlige tilfælde, hvor du må slå dele 

af arealerne og bruge plantebeskyttelsesmidler. 

Du må slå dele af arealer i særlige tilfælde 

På alle brakarealer og bræmmer må du slå den del af 

arealet, hvor:  

• Der er risiko for krydsbestøvning mellem dine 

brakmarker og nabomarker med dyrkning af 

markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og 

bederoer 

• Der er behov for at bekæmpe forskellige uøn-

skede plantearter, som flyvehavre, kæmpebjør-

neklo, brændenælder eller tidsler 

• Du har anlagt vildt- og bivenlige tiltag 

på brakmarken, eksempelvis kortklippede 

vildtstriber. 

Husk, at du i de to første tilfælde ikke efter-

følgende må fjerne det afslåede plantemate-

riale fra marken, hvis der er tale om en brak-

mark.  

Få inspiration til, hvordan du kan hjælpe dy-

reliv og natur på Markvildt.dk. 

Fuldmagt til Landbrugsindberetning.dk  

Husk at du skal give os fuldmagt til Land-

brugsindberetning.dk. Du kan inde på vores 

hjemmeside finde vejledning til, hvordan du 

giver os fuldmagt, og der er også links til vej-

ledninger fra Erhvervsstyrelsen. Alternativt er 

du meget velkommen til at komme ind forbi 

planteavlskontoret, så kan vi hjælpe med 

fuldmagten. Du skal blot medbringe relevant  

NemID.  

Turen går til Borgeby 

Husk at vi arrangerer tur til Borgeby Fält-

dagar onsdag den 29. juni. Se annonce ba-

gerst i bladet. 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

https://lbst.dk/landbrug/markliv/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/erhvervsfuldmagt-til-landbrugsindberetningdk/
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Har du interesse for driftsøkonomi? Vil du være 

med til at rådgive de mange virksomheder, som har 

et potentiale for at udvikle deres forretning? Og vil 

du være med til at udvikle Bornholms Landbrug & 

Fødevarer? 

 

Jobbet 

Du bliver en del af den danske fødevarebranche, som 

er en stor del af samfundet og som i den grad er en del 

af den danske eksport til resten af verden og dermed er 

værdiskabende for Danmark.  

Bornholms Landbrug & Fødevarer er en dynamisk virk-

somhed, der er i konstant udvikling for at skabe den 

bedste bundlinje for vores landmænd, virksomheder, 

medlemmer og kunder. Jobbet er et teamwork, hvor en 

stor grad af faglig koordination mellem afdelingerne er 

en forudsætning for opgavernes løsning.  

Om dig 

Jobprofil: 

Du skal have indgående kendskab til driftsøkonomi, 

årsrapporter, budgetter og budgetopfølgninger og kun-

ne løse komplekse driftsøkonomiske opgaver i tæt sam-

arbejde med kunden. 

Du skal have en basisviden om moms - og skatteregler.  

Du skal mestre den personlige samtale, idet den er en 

af vejene til forandringer og forbedringer hos kunderne. 

Du skal kunne se forbedringspunkter og fastholde kun-

derne på disse.  

Det er en fordel at have kendskab til landbrugsdrift. 

 

Du er: 

Selvstændig, initiativrig og resultatorienteret med tro på 

egne evner.  

En lyttende person, men også talende.  

 

Du har: 

En uddannelse som jordbrugsøkonom, agrarøkonom 

eller lignende. Alternativt en baggrund fra en økonomi-

funktion, revisor, bankrådgiver for erhvervskunder eller 

lignende. Kendskab og viden om landbruget er et krav 

og det samme gør sig gældende i forhold til at have 

erfaringer fra tidligere arbejde som rådgiver.   

 

Du kan: 

Holde dig selv kørende og være fleksibel. 

Begejstre dine nye kolleger og motivere landmænd og 

kunder til at udvikle sig selv og være en del af en meget 

foranderlig og spændende branche. 

Arbejde tværfagligt og engagere dig i udvikling af virk-

somheden og personalet.  

Du tilbydes 

• Et job med Bornholm som base, hvor vi evt. hjæl-

per med at finde et job til din bedre halvdel, hjæl-

per dig med alle de praktiske forhold, når du væl-

ger at bosætte dig i et af de skønneste steder i 

Danmark. 

• At blive en del af et lokalsamfund med relationer, 

den skønneste natur i baghaven, mulighed for at 

bosætte sig billigt og få et liv i trygge rammer for 

børn og familie. 

• En spændende arbejdshverdag, hvor du ikke kun 

tager på arbejde for at hive en løn hjem, men i 

stedet er en del af fællesskabet på kontoret og en 

del af fællesskabet i branchen. 

• At arbejde et sted, hvor der er højt til loftet, fokus 

på trivsel, respekt og anerkendelse om din person 

og præstation. 

• Et job, hvor du kan udvikle dig selv på både det 

personlige og professionelle plan og skabe dig 

selv en karriere.  

• En god løn, der matcher kvalifikationer og præsta-

tioner.  

Interesseret? 

Vi er interesseret i at skrue den rigtige stilling og ansæt-

telse sammen til dig, så det du har læst her, er blot et 

udpluk af de muligheder, vi kan udarbejde sammen.  

Kontakt vores direktør, Thomas Bay Jensen, på tlf. 

5690 7801 og få en snak om dine muligheder på kort og 

længere sigt.  

 

Ansøgning 

Vi vil med glæde tage imod din ansøgning og CV, som 

du kan sende til tbj@blf.dk senest den 1. juli.  

Ansættelse bliver den 1. august eller efter aftale. 

Revisor til driftsøkonomi og rådgivning hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer søges 

Bornholms Landbrug og Fødevarer 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer er en land-

brugsfaglig organisation med ca. 700 medlem-

mer. Vi har som formål at varetage medlem-

mers faglige, økonomiske, sociale og kulturelle 

interesser. 

Udover at være en forening er vi en virksomhed 

med 30 ansatte, der primært rådgiver land-

mænd og fødevareproducenter og i en vis ud-

strækning andre SMV’er. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer er medlem af 

Landbrug & Fødevarer.  

Læs mere om Bornholm Landbrug & Fødevarer 

på www.blf.dk 

mailto:tbj@blf.dk
http://www.blf.dk
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Kontakt Simon Joakim Munk eller Jesper Blem Kofoed hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer for mere information. 

V andplaner. Det er en kæmpe udfordring for land-

bruget på Bornholm. Vi mener, at de nye vandpla-

ner kan afvikle en del af vores griseproduktion. Forkla-

ringen er lidt kringlet, men den kommer her.  

Bornholm skal reducere mere en 40% af vores kvæl-

stofudledning til Østersøen. Det er ret meget. Det er os 

landmænd, der skal fixe det. Realistisk set har vi kun ét 

værktøj: Efterafgrøder – og mange af dem.  

I første omgang bliver det ikke helt håbløst. Vi regner 

med at en typisk griseproducent skal have efterafgrøder 

på 35-40% af arealerne. Det er også rigeligt.  

Inden 2026 kan vi dog komme op på tæt på 60% af vo-

res marker, som skal tilsås med efterafgrøder. Og i 

2027 kan vi få et efterafgrødekrav på 131% af vores 

marker. Det betyder så, at vi ikke kommer til at dyrke 

vinterhvede, sådan som det ser ud nu. 

Uden en stabil kornforsyning bliver det meget vanskeligt 

at fodre grise. Udbytterne i vårkorn er mindre og mere 

ustabile. Jeg høster nok 25-30% mindre i vårbyg, end i 

vinterhvede. I et tørt år kan udbytter i en vårbygmark 

være under det halve. Mindre kornudbytter er tungt, 

især for slagtegriseproducenter. Dermed kan vi godt 

frygte, at slagteriet vil mærke en væsentlig nedgang i 

leverancer af grise, hvis vandplanerne bliver ført ud i 

livet som de ligger. Det er selvfølgelig en melding, der 

kan få det til at gibbe lidt i os alle sammen. Men det er 

nødvendigt at skære tingene ud i pap, for konsekven-

serne af vandplanerne på Bornholm er der nok ikke 

mange, der har tænkt på.  

En bornholmer, der burde kunne se vores udfordring, er 

miljøminister Lea Wermelin. Jeg håber, vi kan få en dia-

log i gang, for hun har reel mulighed for at ændre lidt på 

disse planer, så der tages hensyn til Bornholms speciel-

le situation. Og vores miljøminister skal ikke kun lytte for 

vores skyld. Vandplanerne får konsekvenser for slagte-

riarbejdere, for skattegrundlag og for vores lokalsam-

fund på Bornholm.  

Desværre er det et massivt flertal i Folketinget, der har 

vedtaget den lovgivning, der ligger bag vandplanerne. 

Derfor bliver vores opgave om, at få ændret planerne, 

eller justeret på indsatserne, meget svær. 

Efterafgrøder kan presse landbruget og afvikle en del  

af vores griseproduktion 
v/ formand Frederik Tolstrup 



BORNHOLMS 
LANDBRUG & 
FØDEVARER 
RØNNEVEJ 1 

3720 AAKIRKEBY 
 

TLF. 5690 7800 
 
 

Borgeby Fältdager 2022 

E fter 2 år med Corona er det igen tid til at sætte kursen imod det sven-

ske og besøge Landbrugsmessen Borgeby FältDagar.  

Vi har sammen med Røstofte/Nexø, Maskincenter Bornholm, Sivertsen-

Hellisen og Nyboes Auto/SDK booket bussen til onsdag den 29. juni. 

For at have mere tid på selve Borgeby har vi undladt gods besøget.  

Programmet for dagen ser således ud: 

06.30  Afgang med færgen  

09.00  Ankomst til Borgeby FältDagar  

09.30  Besøg hos BASF (sponsor af indgangsbilletter) 

10.30  Besøg hos Corteva (sponsor af frokost) 

12.30  CLAAS er klar med kaffe, til de der måtte have lyst 

16.00  Väderstad er vært for lidt snaks samtidig med  

   maskinfremvisning 

19.00  Afgang fra Borgeby FältDagar  

20.30  Afgang med færgen fra Ystad  

Der vil være morgen- og aftensmad på færgen. 

Pris for turen 300 kr. pr person. 

Tilmelding til planteavlskontoret 

senest den 24. juni. 

 

 

Det vil være muligt at stå på  

bussen følgende 3 steder: 

Nexø, Falckvej 1 kl. 05.00 

Aakirkeby, Land og Fritid kl. 05.15 

Rønne, Såsædsfabrikken kl. 05.35 


