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P å Bornholm er der valgkamp. Fre-

dag inden efterårsferien mødte jeg 

op i Almindingen til en vandretur med 

statsministeren og mange andre politi-

kere. Det var en fin vandring i Bastemo-

sen, hvor Mette Frederiksen så på Thor 

Kures heste og Michael Stoltze fortalte 

om naturen omkring Bastemose. Jeg fik 

lejlighed til at tale med Maria Reumert 

Gjerding, fra Danmarks Naturfrednings-

forening (DN) om landbrug, og hvad vi 

gør for naturen, selvfølgeligt mest med 

udgangspunkt i det bornholmske land-

brug. Vi talte også om, at landbruget er 

presset i valgkampen og at en CO2-

afgift vil gøre ondt på os, der driver 

landbrug. DN støtter jo en CO2-afgift på 

landbrug og ser generelt kritisk på vores 

erhverv. 

Landbruget bliver jævnligt kritiseret i 

valgkampen og ind imellem, bliver jeg 

spurgt om ikke det er spild af tid, at 

kæmpe med det. Mange landmænd 

vælger at sidde kritikken overhørig og 

passe deres landbrug, fordi de simpelt 

hen ærgres over unuanceret kritik. Man 

kan udveksle synspunkter, og det er 

det. Selvom Maria Gjerding og jeg fik 

talt sammen, så ændrede hun nok ikke 

på sin holdning til CO2-afgifter. Jeg tror 

dog, det er umagen værd. 

Vi får nemlig taletid. Når dansk landbrug 

og CO2-afgift bliver et emne i en valg-

kamp, så er det helt naturligt for mange 

at spørge: ”Hvad siger landbruget til 

det?” I dansk landbrug forsøger vi at 

fortælle politikere og alle andre med 

indflydelse, at en CO2-afgift er en både 

urimelig og dårlig idé, både nationalt og 

lokalt her på Bornholm.  

Vi får mulighed for at fortælle, hvor stol-

te vi er af at producere landbrugsvarer 

med mindre gødning, foder og pestici-

der, end man gør i mange andre lande, 

og derfor synes vi tværtimod, man skal 

se positivt på dansk landbrug. Vi synes 

ikke, at der er behov for en begræns-

ning af dansk landbrug, vi synes tværti-

mod, vi burde få flere landmænd på 

kloden til at gøre som os. Hvis det var 

tilfældet, ville udledningen fra det globa-

le landbrug være langt mindre, end den 
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Landbruget får taletid 
v/ formand Frederik Tolstrup 
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er i dag. Denne positive historie om dansk landbrug, 

som et guldæg i klimakampen, er ikke den historie der 

fylder mest i mediebilledet nu, hvor det er valgkamp.  

Men vores argumenter bliver tryktestet i denne tid, og 

hvis vi tror på det, vi siger, så skal vi blive ved. Vi har 

opmærksomhed fra vores omgivelser, og jeg og andre 

får ofte opkald fra journalister, hvor vi konstant får lejlig-

hed til at fortælle om landbruget. Bliver landbruget kriti-

seret, forstærkes interessen og på den måde er DN og 

andres kritik af landbruget ikke kun negativ. Det giver 

os en mulighed for at fortælle om vores virkelighed. For-

tællingen om et landbrug i udvikling, et landbrug der 

kan langtidslagre klimagasser, et landbrug der kan leve-

re fødevarer og energi til verden. Kritik giver opmærk-

somhed og opmærksomhed er en forudsætning for at få 

lov til at fortælle sin historie.  

Den gode historie, om dansk landbrug, fortjener at blive 

fortalt alle steder. Til medier, på sociale medier, til ven-

ner og kollegaer og til vores modspillere. Alle interesse-

rer sig for landbrug og når valgkampen en dag slutter, 

vil synet på landbruget i høj grad afhænge af vores ev-

ne til at fortælle om vores erhverv. Vi får chancen hele 

tiden. 

D en 18. oktober åbnede tilskudsrunden til Miljø- og 

klimateknologi 2022 med 244 millioner kroner i pul-

jen. 

Ordningen har til formål at reducere miljø- og klimapå-

virkningen fra den primære jordbrugsproduktion, samt 

forbedre dyrevelfærden i farestalden. I ordningen er det 

muligt at få tilskud til 40 % af investeringen i de udvalg-

te miljø- og klimateknologier. 

Nogle af de teknologier, der gives tilskud til er: 

• teltoverdækning af gyllebeholder  

• gyllekøling 

• luftrensning 

• gylleforsuring 

• fasefodring i kvægstalde 

• overvågningsremme til malkekøer 

• sprøjtestyring med enkeltdyse- eller  

sektionsaflukning 

• radrenser 

• kornradrenser 

• og en lang række andre teknologier 
 

Den fulde liste af tilskudsberettigede teknologier kan du 

finde her: www.lbst.dk/tilskudsguide/miljoe-og-

klimateknologi-2022/ 

 

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 

Miljø- og klimateknologi 2022 er åbnet 
v/ Simon Munk 

https://lbst.dk/tilskudsguide/miljoe-og-klimateknologi-2022/
https://lbst.dk/tilskudsguide/miljoe-og-klimateknologi-2022/
mailto:sjm@blf.dk
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 8. november kl. 14.00  
 

Vi skal til Snogebæk, hvor vi mødes ved Havne-

broen for at se den gamle redningsbåd.  

Derefter går vi hen i ”Folkets Hus”, hvor der 

drikkes kaffe, og historiker Henning Bender vil 

fortælle om ”Redningsvæsenet i Snogebæk 

og Nexø gennem tiderne.”  

 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Æ ndringer i planterådgivningen 

Det går godt i planterådgivningen. Vi er i øjeblik-

ket 6 medarbejdere og dækker efterhånden ganske 

bredt, synes vi selv. Med Jacob Dam Nielsens ansæt-

telse tilbage i 2019 fik vi muligheden for lokalt at påtage 

os rådgivningen af de bornholmske økologer. Jacob har 

været i oplæring hos Henning Hervik fra VKST, med 

hvem vi tidligere har haft samarbejdsaftale om økologi-

rådgivning. Nu er vi kommet dertil, hvor Jacob er klar til 

selv at stå for rådgivningen, så det er vi meget glade 

for.  

I februar kunne vi tage imod Simon Munk som ny plan-

terådgiver. Simon er kommet rigtig godt fra start og 

kommer til at brede sig over områder, der rækker ud 

over planterådgivningen. Med en baggrund i miljøafde-

lingen i Rebild Kommune er Simon godt inde i miljø-

området, og han vil være knyttet til nogle af opgaverne i 

vores miljøafdeling. Derudover er Simon koblet på  

ESGreenTool og har uddannet sig til naturtjekrådgiver, 

så vi nu også kan tilbyde jer landmænd naturtjek på 

jeres ejendom. 

1. januar har vi så fornøjelsen af at kunne byde Frederik 

Holm velkommen som ny planterådgiver. Frederik er 

bornholmer, stammer fra St. Gadegård og arbejder i 

øjeblikket hos Patrioterne på Fyn som planterådgiver. 

Så med Frederik får vi en planterådgiver, der er klar til 

at rådgive vores kunder fra dag 1. 

Grunden til at vi ansætter Frederik er, at Ole Harild 

igennem noget tid har gået med overvejelser om at 

trække sig tilbage. Det får han så mulighed for nu, men 

det bliver som en glidende overgang, hvor Ole går ned i 

tid fra 1. januar og trapper ned i timetal frem til sommer, 

hvor det er planen, at han stopper helt. 

Alle disse ændringer gør, at mange af vores kunder vil 

få ny rådgiver. Vi kaster boldene op i luften og vil meget 

gerne have tilbagemelding om, hvis man har ønske til 

planterådgiver. Vi ser os som et team, og i princippet 

kan alle planterådgiverne klare gødningsplanen, mark-

planen eller hektarstøtteansøgningen, eller for den sags 

skyld markbesøget. 

Gødningsplanlægning 

Så er det tid for gødningsplanlægning og indsendelse af 

gødningsregnskab. Vi vil meget gerne have jer ind forbi 

kontoret i år, når der skal laves mark- og gødningsplan, 

og også meget gerne inden januar. Som følge af den 

nye landbrugsreform, der jo bl.a. rummer kravet om 

min. 4 % ikke-produktive arealer, vil det være en fordel, 

hvis vi tager snakken om markplan herinde på kontoret. 

Ring meget gerne og bestil tid. 

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 det private NemID/MitID, 

hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og med medar-

bejdersignatur, hvis du har et I/S, A/S eller ApS, du ikke 

tegner alene. Vi har lagt fuldmagt klar til godkendelse 

og sendt vejledning på mail, og hvis du vil have vores 

hjælp til at godkende fuldmagten, må du endelig kom-

me forbi kontoret medbringende dit NemID, så skal vi 

nok hjælpe dig med at få det klaret. 

 

 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  
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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 hovedet, til fritiden 

og for det meste også til virksomheds-

ejerens ægtefælle/samlever og ansatte.  

 

Der kommer løbende nye  

tilbud og du kan se dem alle 

her:  

www.lf.dk/medlemsfordele 

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 

naturværdierne på deres ejendom og få 

en konkret plan til, hvordan man bevarer 

og udvikler naturen og styrker biodiversi-

teten på sin ejendom. 

 

Kontakt  

Simon Munk  

på tlf. 5690 7814 

eller mail. 

sjm@blf.dk 

Jordprøver – vær god ved din jord! 
 

Jorden har brug for kalk, men det er vigtigt, at 

man får valgt den rette dosering. For lidt kalk 

kan give udbyttetab, for meget kalk er en 

unødvendig udgift og kan også give mangan-

mangel i afgrøderne. 

Analysen af jordprøverne viser jordens kalk-

behov. Jordprøverne bliver som standard ana-

lyseret for reaktionstal, fosfor, kalium og mag-

nesium, og det er reaktionstallet kombineret 

med jordens lerindhold, der afgør kalkbeho-

vet. 

Analysen for fosfor gør jordprøver ekstra interessante for svineproducenter, da be-

driftens fosforloft hæves, hvis fosfortallet er under 4 i gennemsnit. Der skal blot være 

taget min. 1 jordprøve / 5 ha på alle marker, og jordprøverne må højest være 5 år  

gamle. 

Ring til planterådgivningen, hvis du vil høre mere 

eller skrives op til at få taget jordprøver. 

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

Om verdensøkonomien,  

”Det er crazy det her”!  
 

Agrocura på besøg på Bornholm 
 

Sted.: Kannikegaard 

Dato: 15. november, kl. 13 – 16 

Pris. 675 kr. pr. person 

 

Læs mere samt tilmelding på vores 

hjemmeside: www.blf.dk/kalender  

senest den 13. november.  

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 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 4. november  Workshop for internationale medarbejdere 

• 5. november   Høstfest 

• 8. november  Temamøde PRRS 

• 9. november  Opfølgningskursus sprøjtecertifikat 

• 15. november  Om verdensøkonomien 

• 17. november  Kvægets dag 

Se vores hjemmeside www.blf.dk for  

mere info og flere aktiviteter. 

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 

www.blf.dk/kalender
http://www.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 

Landbrugsejendom sælges 

Smedegård, Kirkevej 27, Nylars 

For nærmere information og salgsmateriale kontakt: 

Ejendomsrådgiver 

Ingvar K. Olsen 

Tlf. 5690 7844 

Mail: iko@blf.dk  

Smedegård er en flot og velholdt landbrugs-

ejendom beliggende mellem Nylars og Ves-

termarie, hvortil der er gode adgangsforhold 

fra Kirkevej og Blemmelyngvejen. Ejendom-

men vil være særdeles velegnet for en fami-

lie, som ønsker en god base med masser af 

plads på landet, og hvor en forpagtningsind-

tægt fra jorden vil give et godt, fast bidrag til 

terminer mv.  

Ejendommens totale areal udgør 27,5 ha. Her-

af udgør det EU-støtteberettigede areal 21,37 

ha. Det støtteberettigede jordareal ligger 

samlet omkring ejendommen og er flad, for-

trinsvis dyrkningssikker jord, der hælder let 

mod syd. Jorden er pt. bortforpagtet, og for-

pagter har sået vinterraps på hovedparten af 

arealet (19,73 ha) til høst i 2023.  

Til ejendommen hører et enkelt skovstykke 

på 4,3 ha beliggende på nordsiden af Blem-

melyngvejen. Skoven er ikke pålagt fred-

skovspligt. Skoven rummer fortrinsvis ældre 

bevoksninger af både løvtræ og nåletræ. 

Stuehuset er opført i 1850 og fremstår i pæn 

stand og med nyere fibercement-tag fra 1998. 

Der er 200 m2 bebygget areal, hvoraf de 38 m2 

er indbygget udhus, så det samlede bolig-

areal er på 162 m2. 

mailto:iko@blf.dk
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V i kigger alle på vores elregninger. På vores oliereg-

ning. På prisen for træpiller og brænde. Og bor 

man i Rest-Danmark kigger man på gasregningen. Stig-

ningerne er enorme, så det rykker i likviditeten. For nog-

le er det blodig alvor med overlevelse eller ej. For andre 

kan det blot være spørgsmål om lidt mindre julegaver i 

år. 

Her i valgkampen bliver der også lovet hjælpepakker til 

mindre virksomheder og til nogle pensionister. Men er 

du pensionist uden godkendelse til ældrecheck, får du 

ikke af disse hjælpepakker.  

For virksomheder går energiprisernes stigninger lige ind 

i regnskabet. For i erhvervet snakker vi om refusion af 

moms og energiafgifter for virksomheder, så forbruger-

prisen er ikke det samme som virksomhedernes netto-

pris. Men med reduktion i energiafgifter bliver energireg-

ningen til en mere direkte omkostning.  

Endelig skal vi se på stigningen i energiregningen. Stig-

ningerne komme fra den ”nøgne energi” og transporten 

af den. På disse poster er der kun refusion via momsen, 

så det bliver til direkte omkostninger.  

Når vi forbrugere snakker om, at vor elpris er steget 

med 250% fra 2,50 kr 6,50 kr/kWh, så er den for land-

manden steget med 400% fra 1,10 kr netto til 4,30 kr 

netto/kWh.  

Når vi nu snakker så meget om stigningerne og hjælpe-

pakker, hvor meget er det så, vi snakker om? Jeg vil 

prøve at sætte lidt tal på det danske forbrug. Det nyeste 

statistikmateriale, jeg har kunnet finde fra Danmarks 

Statistik, er energiforbruget i 2015.  

El    

Der bruges i Danmark 32.000 GWh. En tredjedel bliver 

brugt i husholdninger. Resten i erhverv, offentlig, under-

visning mv. En prisstigning på 4 kr/kWh svarer til en 

forøget omkostning på 128 mia kr.    

Olie 

Forbruget af dieselolie og fyringsolie og dertil relaterede 

olieprodukter er på 24 mio tons. Med en prisstigning 

over de seneste 2 år med 8 kr/l, bliver dette en forøget 

omkostning på 192 mia kr.   

Gas  

Forbruget af gas er på 7.600 mio Nm
3
.  

Stiger prisen her fra 5 kr til 25 kr/m
3
, er det en øget om-

kostning på 152 mia kr. 

Med stigning fra 5 kr til 40 kr er det en øget omkostning 

på 260 mia kr. 

Hovedparten af gas bruges i produktionsvirksomheder, 

så vi kan reducere stigningen med momsen. Stigninger-

ne for gas vil derefter være 120 mia kr / 210 mia kr. 

Vedvarende energi 

Der forbruges 223.000 TJ = 62.000 GWh 

Også her er der prisstigninger. Men de kan være lidt 

sværere at kvalificere. Andet end, at der er afledte eller 

korrelerede prisstigninger. En prisstigning her på 1 kr/

kWh svarer til øget omkostning på 62 mia kr.  

Fjernevarme 

Forbruget via fjernvarme er 100.000 TJ = 28.000 GWh.  

En prisstigning her svarende til + 1 kr /kWh svarer til 

øget omkostning på 28 mia kr.  

Samlet prisstigning 

Når jeg summerer på stigningerne, bliver det til i alt 530 

mia kr. med den lave stigning på gas.  

Hvis dette skal kompenseres med hjælpepakker, bliver 

det noget af en pakke.  

Indkomstskatter 

Vi betaler ca. 600 mia kr i indkomstskatter. Indkomst-

skatter omfatter AM-bidrag, statsskatter og kommune-

skatter, ejendomsværdiskat, pensionsafkastskat og sel-

skabsskatter. 

Stigningen i energipriserne svarer altså nogenlunde til 

de vor samlede indkomstbeskatning. Nok ikke så sært, 

at vi på den ene eller anden måde føler os flået i skat 

og/eller energi.  

Min hilsen til politikerne i valgkampen kan være et øn-

ske om en hjælpepakke til energiprisstigningen, hvor vi 

får et skattefrit år. Så er der nogenlunde balance i min 

økonomi igen.   

Hvor bliver pengene af?  

Med en stigning på 500 mia kr i energipriserne får man 

lyst til at undersøge, hvor alle disse penge havner? For 

ser jeg på produktionen af energien, er den i sig selv 

ikke blevet så meget dyrere. Gad vide om der i energi-

ens ejerskaber er nogle fonde / kapitalfonde, som 

skræller os. For med buzz words som manglende gas 

og krig i Europa er det åbenbart helt lovligt at skrælle 

forbrugerne og virksomhederne på energiprisen.  

Gad vide, hvor sporet ender henne i Follow The Mo-

ney? Her er plads til en Cavling pris.  

  

Den skæve vinkel 

En ordentlig stigning på energiregningen 
v/ Henry Jespersen 
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Om verdensøkonomien, ”Det er crazy det her”!  

Agrocura på besøg på Bornholm 

D et var Alternativets daværende for-

mand Uffe Elbæk, der brugte sætnin-

gen ”Det er crazy det her”,  som reaktion 

på Alternativets valgresultat i 2015. Det 

havde dog intet med økonomi at gøre! Men 

det er et udtryk, der passer på den nuvæ-

rende verdensøkonomi. 

Traditionen tro inviterer vi til årets informa-

tionsdag med Agrocura tirsdag den  

15. november, hvor der gøres status på 

verdensøkonomien og råvaremarkederne! 

De økonomiske forhold v/ Hans Vigen 

• Status på verdensøkonomien 

• Klar til recession? 

• Inflationen topper (for nu), men det 

har en pris 

• Renter 

• Kommer vi tilbage til  

udgangspunktet? 

• Realkreditmarkedet under lup 

• Aktier 

• Den måske mest forudsagte  

recession 

• Fantastisk købsmulighed venter 

• Hvor kan man samle op? 

For en gang skyld er vi nok alle enige om, 

at vi befinder os i en historisk krise, som 

uden tvivl vil ende i en recession. Hvor for-

holder vi os i et ekstremt marked, og hvor 

er mulighederne.  

Vi kommer ind på, hvad det betyder for dig, 

samt hvilke overvejelser du bør gøre i din 

virksomhed.  

Status på råvaremarkederne  

v/ Henrik Andresen 

• Status på råvaremarkederne og kri-

gens betydning for råvarepriserne 

• Må vi forvente 2023 bliver lige så 

 volatilt? 

• Energikrisen, hvordan ser vi den? 

• Folks købekraft – hvad kan vi forven-

te på de animalske markeder? 

• Tørkelignende tilstande i flere lande i 

vækstsæsonen + krig + små lagre = 

nye højder på stort set alle råvarer i 

første halvdel af 2022. Høstudbytter-

ne i Danmark var rekordhøjt, men vi 

så ikke væsentlige prisfald på kornpri-

serne i høst. 

• Hvor kan vi forvente afgrødepriserne 

bevæger sig hen, så længe vi har 

krigen mellem Rusland og Ukraine? 

• Vi har stor prisforskel på svine- og 

oksekød, men hvorfor? 

 

Sted.: Kannikegaard 

Dato: Tirsdag den 15. november 

Kl. 13 – 16 

Pris. 675 kr. pr. person 

Tilmelding på vores hjemmeside 

https://www.blf.dk/kalender  

senest den 13. november.  


