
Nyt fra BLF 

I dette nummer:  

Bestyrelsens indlæg 1 

Åbent Landbrug 2 

Høstfest 3 

Tilskud til rydning 3 

Planterådgivningen 4 

Økologiårsmøde 4 

Miljø– og klimateknologi 5 

3 dage med madskoler 5 

BLF er klar til at levere 6 

Terningerne er kastet 8 

LandboSenior 8 

Klimafonden Skive  9 

Status: Agerlandets fugle 10 

Revisor søges 11 

Åbent Landbrug i billeder 12 

  

  

  

  

  

 

Ø stre Gasværk… det er titlen på en 

sang af Kim Larsen, og måske be-

skriver den meget godt, hvad vi ser ind i 

denne vinter. Og ikke kun os der lever 

af landbrug, men alle mennesker i hele 

Europa. Det er på mange måder, en 

kold tid vi lever i, en usikker tid og en 

voldsom dyr tid tilligemed. Desværre er 

al pessimisme om udviklingen, efter 

krigen i Ukraine startede, blevet den 

nye virkelighed. EU landenes regeringer 

har forsømt at sikre kritisk infrastruktur i 

tide. Allerede da Rusland tog Krim i de-

res besiddelse aftalte EU staterne at 

gøre sig mere fri af russisk gas, det ske-

te ikke. Nu har gasværket i øst lukket 

for hanen, resultatet mærker vi alle. 

Derfor var det dejligt at få adspredt sine 

tanker lidt den 3. søndag i september, 

hvor Kristina og Hans Peter slog dørene 

op på Søndregård til Åbent Landbrug. 

En stor tak skal lyde til jer og jeres med-

arbejdere for at gide. Det er et kæmpe 

arbejde, at gøre klar til så mange gæs-

ter, og samtidig er det så vigtigt for 

landbrugets egen fortælling. 

Og når vi er ved det, med en stor ind-

sats, så er det så fedt at se jer fra Land-

boUngdom gi’ den en skalle. I knokler 

på, I har det sjovt, I er servicemindede 

og jeres humør smitter bare af på men-

nesker omkring jer. TAK TIL JER - I ER 

FANTASTISKE. Eller for at blive i Kim 

Larsens tekstunivers, I er ”De smukke 

unge mennesker”. 

Jeg mødte kun glade gæster og glade 

udstillere, så der skal også sendes en 

stor ros til Thomas og medarbejdere på 

Kannikegaard for den flotte dag. 

Åbent Landbrug, Køer på Græs og Fol-

kemøde er events, hvor vi møder nabo-

er, forbrugere, kommende medarbejde-

re og selvfølgelig dem med en kritisk 

holdning. Derfor er de vigtige brikker i 

vores samfundskontakt. Derudover har 

foreningen andet politisk arbejde med 

kontakt til politiske og erhvervsmæssige 

aktører, og det koster alt sammen. En 

udgift det bornholmske landbrug i fæl-

lesskab løfter. 

Lige nu, hvor de fleste er mere optaget 

af de voldsomme energipriser og føde-

varepriser, og dermed af at få privat-
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økonomien til at hænge sammen, er det som om kritik-

kerne er færre. Men de skal nok vende tilbage.  

Derfor kommer vi aldrig til at kunne undvære vores 

samfundskontakt, men vi skal løbende tage en debat 

om hvad og hvor meget. Og i en tid, hvor vi på bedrifter-

ne bliver presset af samme grunde, som alle andre, er 

det meget aktuelt.  

Vi har alle travlt lige nu med at færdiggøre markarbej-

det, men derefter håber jeg, I sammen med jeres ansat-

te vil tage en lille puster – så ses vi til høstfest? 

Fortsat godt efterår til jer alle. 

S øndag den 18. september var Kristina og Hans Pe-

ter på Søndregård vært for dette års Åbent Land-

brug på Bornholm. 

Det er ikke en selvfølge, at en bedrift bare åbner sin 

gård og virksomhed til skue. Det kræver meget arbejde 

for både værtsparret og mandskabet på den pågælden-

de gård. 

Men den opgave valgte Hans Peter og Kristina sammen 

med deres medarbejdere Lucas, Nikolai, Jonas og Tho-

mas at påtage sig. Det skal de have en meget stor tak 

for. 

Og dagen var en succes, de 1442 gæster kunne se, 

hvordan Bornholmergrisen bliver produceret og se de 

mange maskiner, både Søndregårds, men også dem fra 

de 5 maskinhandlere på øen.  

Tak til sponsorerne Superbrugsen Aakirkeby, Lehns-

gård Rapsolie, Konditorbageren og Danish Crown, som 

bl.a. sponserede årets quiz.  

Også en tak til alle udstillerne og ikke mindst til alle de 

1442 fremmødte gæster, der forhåbentlig havde en god 

dag. 

Vi ses i 2023.  

Åbent Landbrug  
v/ Thomas Bay Jensen 
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I gen i år vil det være muligt at søge tilskud til rydning 

af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. 

Ansøgningsperioden løber fra 4. oktober til 14. decem-

ber. 

Afgræsning af vores lysåbne naturtyper er essentielt for 

at bevare og forbedre disse naturtyper og de arter, der 

er særligt tilknyttet den lysåbne natur.  

Der er i 2022 afsat 35 mio. kr. til ordningen og hvis du 

får tilsagn på tilskuddet, vil det udgøre 100 % af de 

samlede tilskudsberettigede udgifter til dit projekt. 

Har du arealer i særligt udpegede Natura-2000-

områder, registrerede overdrev, hvor dele af arealet har 

en HNV score på minimum 5, kan denne ordning være 

relevant at kigge nærmere på. 

Hvis både rydning af tilgroede arealer og forberedelse 

til afgræsning er aktuelt på det samme areal, skal der 

laves to separate ansøgninger, da det ikke er muligt at 

kombinere de to forskellige projekter i samme ansøg-

ning. Dog kan man godt få tilsagn til begge typer af til-

skud på samme areal. 

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder 

kan du kontakte planterådgiver Simon Munk på telefon 

5690 7814 eller mail sjm@blf.dk. 

Ansøgningsrunden til rydning og forberedelse  

til afgræsning åbner snart 
v/ Simon Munk 

mailto:sjm@blf.dk
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O pfølgningskurser til sprøjtecertifikat 

Så har vi fastlagt datoerne for vinterens opfølg-

ningskurser. Vi afholder 3 kurser i løbet af vinteren: 

• Onsdag den 9. november 

• Tirsdag den 17. januar 

• Torsdag den 9. marts 

Der er tilmelding til kurserne på Voksenuddannelse.dk. 

Sprøjtecertifikatet skal opdateres hvert 4. år. Hvis du 

var på kursus på Kannikegaard for 4 år siden, skulle du 

gerne have fået en mail fra mig, om at nu er det tid 

igen. 

Den autorisation, man har købt i MAB, udløber 4 år ef-

ter, at man senest var på opfølgningskursus, og man 

skal købe en ny, når man har været af sted igen. Får 

man ikke taget et opfølgningskursus inden, de 4 år er 

gået, må man ikke sprøjte, og man kan ikke købe sprøj-

temidler (medmindre man har en andens autorisation 

tilknyttet til sit CVR-nummer). Det er ikke sådan at 

sprøjtecertifikatet bortfalder, fordi man ikke overholder 4

-års fristen, det bliver blot stillet i bero, indtil man igen 

har været på opfølgningskursus. 

Interesse for sprøjtecertifikatkursus på Bornholm? 

Vi har fået forespørgsel på, om vi kan afholde sprøjte-

certifikatkursus på Bornholm. Sprøjtecertifikatkurset er 

et 10-dages kursus, som afholdes i AMU-regi. For at et 

AMU-kursus bliver oprettet, skal der normalt være 14-

16 kursister. Hvis du kender til nogen, der har behov for 

sprøjtecertifikat, må du meget gerne ringe på 5690 

7872 eller skrive på le@blf.dk. 

Fuldmagt til Landbrugsindberetning 

Husk at vi nu har brug for din fuldmagt for at kunne ind-

berette gødningsregnskab og i det hele taget tilgå Land-

brugsindberetning.dk. Du giver os fuldmagten på 

Virk.dk, hvor du logger på med den private NemID/

MitID, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og med 

medarbejdersignatur, hvis du har et I/S, A/S eller ApS, 

du ikke tegner alene. Vi har lagt fuldmagt klar til god-

kendelse og sendt vejledning på mail, og hvis du vil ha-

ve vores hjælp til at godkende fuldmagten, må du ende-

lig komme forbi kontoret medbringende dit NemID, så 

skal vi nok hjælpe dig med at få det klaret. 

Forpagtningsafgift ved tidligere kvægtillæg 

Husk at der ikke længere skal tages hensyn til kvægtil-

læg i forpagtningsaftaler, da betalingsrettighederne er 

afskaffet. Så hvis du pga. kvægtillæg har betalt en høje-

re forpagtningsafgift, bør du få justeret din forpagtnings-

aftale. 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

Ø kologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder 

årsmøde torsdag den 27. oktober 2022 på Land-

brugsskolen Sjælland i Høng. Temaet for årsmødet 

er Sådan styrker du gårdens robusthed. 

På årsmødet kan man høre, hvad Økologisektionen 

arbejder med, og deltage i debatten. Dagen starter med 

morgenmad, registrering og sponsorudstilling kl. 9, og 

kl. 10 går minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 

Rasmus Prehn, på talerstolen for at fortælle om økologi-

en i den grønne omstilling.  

Om eftermiddagen bliver der bl.a. sat fokus på, hvordan 

man styrker gårdens robusthed, ligesom der bliver set 

på nye veje for unge ind i økologien. Alt i alt er der lagt 

et spændende program for dagen.  

Prisen for deltagelse inkl. frokost er på 250 kr. ekskl. 

moms for medlemmer af Bornholms Landbrug & Føde-

varer og på 375 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer. 

Der er tilmelding senest torsdag den 20. oktober via 

dette link, (https://www.tilmeld.dk/aarsmoede-2022), 

hvor der også er program for dagen. 
 

Økologiårsmøde torsdag den 27. oktober 
v/ Jacob Dam Nielsen 

https://voksenuddannelse.dk/
mailto:le@blf.dk
https://www.tilmeld.dk/aarsmoede-2022
https://www.tilmeld.dk/aarsmoede-2022


www.blf.dk 

Nyt fra BLF Side 5 

D en 18. oktober forventes tilskudspuljen til miljø- og 

klimateknologi at åbne. Knap en kvart milliard er 

der i puljen, fordelt på 10 indsatsområder. 

Miljø- og klimateknologi 2022 har til formål at reducere 

miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugs-

produktion. Derudover har ordningen et indsatsområde 

med formålet at forbedre dyrevelfærden i farestalden. 

Miljø- og klimateknologiordningen henvender sig i 2022 

til følgende sektorer; svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl 

og gartneri fordelt på i alt 10 indsatsområder. Der er 

samlet 244 millioner kroner i puljen og derfor er der 

bedre muligheder for at opnå tilsagn end tidligere – men 

hertil følger også en række krav og betingelser, der skal 

opfyldes. 

Du kan allerede nu orientere dig om hvilke indsatsområ-

der og teknologier, der gives tilskud til i Landbrugssty-

relsens tilskudsguide Miljø- og klimateknologi 2022. 

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder 

kan du kontakte planterådgiver Simon Munk på telefon 

56907814 eller mail sjm@blf.dk. 

Ansøgningsrunden til miljø- og klimateknologi 2022  

åbner snart 
v/ Simon Munk 

3 dage med Madskoler - i efterårsferien 2022  

Velkommen til Madskolers lillesøster: 3 dage med Madskoler  

Aktiviteten er for børn i alderen 7-12 år, og vi glæder os til igen at byde indenfor i  

køkkenerne, smøge ærmerne op, og fordybe os i sæsonens råvarer. 

Tre steder på øen afholdes ’3 dage med Madskoler’ i uge 42, og de foregår  

Mandag d. 17.10, tirsdag d. 18.10 & onsdag d. 19.10 - alle dage fra kl. 9.00-15.00 

• Det Levende Køkken i Østermarie 

• Søndermarkskolen i Rønne & 

• Åvangskolen i Rønne 

Konceptet læner sig op ad Madskoler, der har fokus på at give børn sjove, lærerige  

og aktiverende oplevelser med mad, og fokus er mad, madlavning og madglæde  

- og selvfølgelig masser af hygge samt socialt samvær.  

Tre temadage 

Vi har lavet tre temadage, så madprogrammet til efterårsferiens kulinariske oplevelse har 

fokus på en ny fødevare hver dag, og vi har valgt kål, æg og bælgfrugter.  

Tilmelding foregår som altid på www.madskoler.dk, og deltagerprisen er 395 kr. 

Har dit barn været på Madskole i sommerferien er prisen 195.-kr  

Yderlige info hos Sussie på 4H Kontoret tlf. 2485 4903 

 

https://lbst.dk/tilskudsguide/miljoe-og-klimateknologi-2022/%23c94729
mailto:sjm@blf.dk
http://www.madskoler.dk
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er klar til at levere... 

Naturtjek  

Få mere natur på din ejendom 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer kan vi 

nu tilbyde et Naturtjek.  

Et Naturtjek er et værktøj til landmænd og 

lodsejere, der ønsker at få synliggjort natur-

værdierne på deres ejendom og få en konkret 

plan til, hvordan man bevarer og udvikler natu-

ren og styrker biodiversiteten på sin ejendom. 

 

Kontakt Simon Munk  

på tlf. 5690 7814 eller mail. sjm@blf.dk 

Medlemsfordele  

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 hove-

det, 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 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 27. oktober  Økologiårsmøde 

• 4. november  Workshop for internationale medarbejdere 

• 5. november   Høstfest 

• 9. november  Opfølgningskursus sprøjtecertifikat 

• 17. november  Kvægets dag 

Se vores hjemmeside www.blf.dk for mere 

info og flere aktiviteter. 

http://www.lf.dk/medlemsfordele
http://www.blf.dk
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er klar til at levere... 

Kontakt Simon Munk eller Jesper Blem Kofoed hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer for mere information. 

Tinglysning 
Husk at vi hos Bornholms Landbrug & 

Fødevarer tilbyder assistance med  

tinglysning. Vi hjælper blandt andet med: 

• Skøder i forbindelse med køb og salg af 

alle former for fast ejendom, herunder 

også hus / sommerhus og lejlighed. 

• Pantebreve 

• Ægtepagter 

• Fremtidsfuldmagter 

 

Ring for mere info hos:  

Anette på tlf. 5690 7845  

eller Ingvar tlf. 5690 7844 

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  
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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 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

 

LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 18. oktober kl. 14.00  
 

Foredrag på Kannikegaard.  

Politiassistent Jens Øllgaard Rasmussen fra 

Bornholms Politis Forebyggelsesenhed kommer 

og fortæller om et højaktuelt emne, som sikkert 

har stor interesse for os alle: ”Gør din hverdag 

mere sikker”, om IT-sikkerhed, bedrageri, ind-

brud m.v. Det bliver spændende!  

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

I  sidste nummer gav jeg en lille opgave med gæt på 

eller beregning af 2 terninger. En terning bestående 

af den samlede bornholmske kornhøst af vårbyg, vinter-

byg og hvede på i alt 20.000 ha. Og en terning med 

verdens samlede vurderede guldbeholdninger.   

Planteavlskonsulent Simon Munk har været i gang med 

udbyttemåleren og omregnet det hele til en terning.  

Denne kornterning ville i 2022 blive på 54,57 meter.  

Vi har fået nogle besvarelser. Der er stor spredning på 

besvarelserne.  

Tættest på kornterningen kom Kaj Hansen med et svar 

på 57,4 meter. Tillykke.  

Økonomirådgiver-trainee i økonomirådgivningen Jesper 

Blem Kofoed har målt op i verdens guldbeholdninger. I 

sagens natur er det ikke alt, som ligger frit fremme. Men 

suppleret med eksterne vurderinger på de samlede 

guldbeholdninger bli-

ver denne guldterning 

på 21 meter. 

Den kan altså snildt 

ligge inde i kornternin-

gen. Faktisk kan den 

ligge der 17 gange.  

Vi har fået besvarel-

ser på guldet. De er 

mere spredte. Korrekt svar = Ja og tættest på i meter er 

Jørn Jørgensen. Tillykke.  

Tak for interessen for kornhøsten og dens værdi.  

Terningerne er kastet en gang til 
v/ Henry Jespersen 
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B ornholms Landbrug & Fødevarer har sammen med 

repræsentanter for BEOF (Bornholms Energi & For-

syning) og BCB (som en del af Nationalt Center for 

Grøn Energi) besøgt og med egne øjne set den enormt 

spændende udvikling, som Klimafonden Skive og Gre-

enLab har skabt på et markområde lidt udenfor Skive. 

I 2019 var hele området en bar mark. På tre år er det 

lykkedes — under samlingen GreenLab Skive — at 

rejse i omegnen af 3 milliarder kroner i investeringer i et 

stort eksperiment: nemlig at skabe et økosystem af 

grønne teknologier og en ren cirkulær økonomi. Centralt 

står et biogasanlæg, som hvert år modtager 500.000 

tons biomasse fra de omkringliggende landbrug, og 

omdanner dette til grøn gas til områdets virksomheder. 

GreenLab Skive viser dermed på fineste vis, hvordan 

landbruget spiller en stor rolle i den grønne omstilling. 

Ikke kun som leverandør af grøn gas, men også som en 

vigtig leverandør af energi til andre grønne teknologier. 

Området indeholder virksomheder som bl.a. nedbryder 

plastik, som efterfølgende kan opbygges på nyt eller 

kan bruges til grønne brændsler og et anlæg som 

udnytter søstjerner fra Limfjorden til at skabe nye 

innovative og grønne løsninger. Mange nye projekter er 

på vej til at blive etableret og om få år, vil hele området 

være fuldt udbygget. 

For os var det til meget stor inspiration ved selvsyn at 

se, hvordan den grønne omstilling kan etableres med 

så stor hast og i et enormt tæt samarbejde på tværs af 

brancher, som en ‘win-win’ for alle parter. 

Afgørende for projektet er og har været, at skabe et 

stærkt samspil mellem de mange teknologier og de par-

ter, som er involveret, ud fra devisen: “Det som jeg har i 

overskud, kan du måske bruge”. Ideen er derfor også, 

at der blandt restprodukterne fra virksomhedernes pro-

duktion, kan leveres råstoffer ind til anden produktion i 

området. Der er ingen som kan vinde alene — men der-

imod vinder alle ‘sammen’ i en fælles indsats. 

Styregruppen i Biogasplan Bornholm er et eksempel på, 

hvordan vi på Bornholm ligeledes skaber stærke samar-

bejder mellem centrale aktører på øen for at virkeliggø-

re visionen om en markant større biogasproduktion på 

Bornholm. Vi er dybt afhængige af hinanden og Born-

holms Landbrug & Fødevarer inviterer alle med, som 

deler visionen om et stærkt, leve- og bæredygtigt land-

brug på sigt på vores skønne ø. 

Har du spørgsmål, input eller andet relevant for Biogas-

plan Bornholm eller vores tur til Klimafonden Skive,  

er du hjertens velkommen til at kontakte Udviklingskon-

sulent og projektleder for Biogasplan Bornholm,   

Jakob Pindstrup von Cappeln på jap@blf.dk. 

Besøg hos Klimafonden Skive og GreenLab 
v/ Jakob Pindstrup von Cappeln 
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9  bornholmske 

landmænd har 

igennem 2 vækst-

sæsoner (2021 og 

2022) gjort en eks-

tra indsats for lær-

ker, viber og ager-

høns.  

Dansk Ornitologisk 

Forening på Born-

holm, Danmarks 

Naturfredningsfor-

ening på Bornholm 

og Dansk Jægerforbund på Bornholm har observeret 

agerfugle hos de 9 landmænd flere gange pr. sæson. 

Og selvom 2 år er kort tid, når vi taler om natur og biolo-

gi, kan vi allerede nu se nogle resultater. 

Lærkepletter virker – både i vintersæd og i vårsæd 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Bornholm har 

fulgt 9 bornholmske landmænd i 2021 og 2022. Og kon-

klusionen er klar – lærkepletter virker. Både i vintersæd 

(1. kuld) og i vårsæd (2. kuld). Lærkerne vil gerne bruge 

lærkepletterne.  

Derfor kan vi klart anbefale: Hvis du vil hjælpe lærkerne 

med gode levesteder – kan du lave lærkepletter i den 

vintersæd, som du sår allerede i dette efterår, og i den 

vårsæd, som du sår til foråret. 

Som landmand kan du etablere lærkepletter ved at hæ-

ve såmaskinen et kort stykke (3-5 meter) ved såning af 

marken. Du kan med fordel placere flere lærkepletter på 

rad med min. 50 meters mellemrum. Lærkepletter skal 

ligge mellem sprøjtesporene. 

Vil du have gode råd til, hvordan du gør, så kontakt Ole 

Harild på tlf. 2161 0931. 

DOF på Bornholm v/ Carsten Andersen og Jens Chris-

tensen kommer gerne i foråret/sommeren 2023 og ob-

serverer, om der er lærker i dine lærkepletter. Hvis du 

ønsker det, så giv Ole Harild besked. Og placér gerne 

lærkepletterne langs en markvej eller sognevej, så de 

er nemmere at observere. Men ikke klods op ad veje, 

da det gør det nemt for katte o. lign. at tage lærkeun-

gerne. 

Undgå lærkepletter tæt på skov, læhegn eller høje træ-

er. Rovfugle overvåger lærkerne fra træer og hegn, og 

tager ungerne. Kragefugle kan også være hårde ved 

lærkeungerne. 

Lærkerne skal have mindst to og gerne tre kuld unger 

på vingerne i yngleperioden (april til august), for at be-

standen er stabil. De bornholmske observationer viser 

tydeligt, at lærkerne bruger lærkepletter i vintersæd til 1. 

kuld, og lærkepletter i vårsæd til de efterfølgende kuld. 

Og så elsker lærker øjensynlig marker med gul snegle-

bælg – også uden egentlige lærkepletter. Der er obser-

veret mange lærker i marker med sneglebælg i 2022. 

Viber er sværere at blive kloge på 

Viberne er sværere at blive kloge på, og derfor er vi ikke 

ligeså skråsikre i vores anbefalinger, når det gælder 

viber. Viberne er p.t. noget mere uforudsigelige i deres 

valg af yngleplads. 

Vi ved, at viber har brug for våde områder – gerne flan-

keret af græsmarker, som græsses af. Græsmarker, 

hvor der tages slæt, har desværre ikke samme virkning, 

fordi slåning af græsset kolliderer med vibers (og lær-

kers) ynglesæson. 

Vi ved også, at viber er ret standfaste – de vender tilba-

ge til de områder, hvor de har været tidligere. Og de vil 

gerne have selskab af andre viber.  

Projektets vibelavninger har ikke samme virkning som 

lærkepletterne. Der er ikke ”garanti” for viber i marker-

nes vibelavninger. Måske fordi vibelavningerne sjæl-

dent er permanente (de forsvinder når drænene bliver 

repareret).  

Vi vil, sammen med projektets landmænd, fortsat obser-

vere, hvad der sker i vibelavninger på markerne. Men 

også undersøge, om der er mulighed for større perma-

nente vådområder med lavt græs omkring. Vi ved fra 

”Vallenskær” ved Almindingen, og ”Udkæret” i Vester-

marie, at sådanne områder tiltrækker viber. 

Fremtiden 

Vi er spændte på, hvilke muligheder de nye eco-

schemes, og de nye krav til grundbetalingen, giver for 

at fremme agerlandets fugle. Vi tror, at det bliver en 

integreret del af planteavlsrådgivningen at optimere bå-

de markdrift og biodiversitet indenfor de givne rammer. 

Projektet fortsætter i 1. halvår af 2023. 

 

 

 

Lærkepletter virker. Viber er svære at blive kloge på 
Status på projekt: Fremme af Agerlandets Fugle på Bornholm 
v/ Ole Harild og Elisabeth Falk 

Projektet ”Fremme af Agerlandets Fugle på 

Bornholm” er støttet af 15. juni fonden og bio-

diversitetspuljen under BRK. I projektet delta-

ger Danmarks Naturfredningsforening på Born-

holm, Dansk Ornitologisk Forening på Born-

holm, Dansk Jægerforbund på Bornholm, og 

Bornholms Landbrug & Fødevarer. 
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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. Det er også et 

teamwork i et større fagligt netværk med driftsøkonomer 

og skatteeksperter hos vores nære samarbejdspartner i 

virksomheden VKST på Sjælland.  

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. Alternativ 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. 

hjælper med at finde et job til din bedre halvdel, 

hjælper dig med alle de praktiske forhold, når du 

vælger at bosætte dig i et af de skønneste ste-

der i Danmark. 

• At blive en del af et lokalsamfund med relatio-

ner, den skønneste natur i baghaven, mulighed 

for at bosætte sig billigt og få et liv i trygge ram-

mer 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 konto-

ret og en del af fællesskabet i branchen. 

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

kus 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 præ-

stationer.  

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. Ansættelse bliver den 1. 

januar eller efter aftale. 

Revisor til driftsøkonomi og rådgivning hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer søges 

Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer er en landbrugs-

faglig organisation med ca. 700 medlemmer. Vi har 

som formål at varetage medlemmers faglige, økono-

miske, sociale og kulturelle interesser. 

Udover at være en forening er vi en virksomhed med 

30 ansatte, der primært rådgiver landmænd og føde-

vareproducenter og i en vis udstrækning 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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