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S å kom ugen, hvor efterårs tempera-

turen ramte vores ø, og tilmed med 

en bidende østenvind og sne. En Brrr 

oplevelse, når man runder et østvendt 

hjørne, men efterårskulden er jo en væ-

sentlig faktor til at stoppe afgrødernes 

vækst inden vinteren, så alt for kraftige 

afgrøder ikke ødelægges gennem vinte-

ren. 

For os i rapsoliebranchen har det milde 

og varme efterår, nærmest reddet man-

ge hektar raps fra, at skulle sås om. 

Midt i september så langt hovedparten 

af rapsmarkerne sølle og skrøbelige ud, 

og der var langt imellem fremspirede og 

små planter.  

Hos os i Lehnsgaard rapsolie gav det 

en vis nervøsitet for antallet af tons af 

rapsfrø til høst 2023. Ikke mindst for 

prissætningen, der helt siden foråret 

2022 har drillet på stort set alle parame-

ter. Emballage og alle andre produkti-

onsafhængige ting har været og er i 

stadig stigning.  

Food Bornholm 

Efteråret har budt på en masse spæn-

dende møder og diverse beslutninger. 

For en ting er, at vi har haft vejret med 

os i vækstsæson og ikke mindst i hø-

sten 2022, hvor de fleste afgrøder har 

klaret sig fornuftigt på vores breddegra-

der, så er der masser af men, men, 

men. Én ting er de lidt over 50 tons pro-

teinafgrøder, der er dyrket i forskellige 

typer, smage og former. Nogle er dyrket 

økologisk andre efter økologiske prin-

cipper på ikke økologiske jorde, men 

fælles for alle er, at de skal renses og 

de skal renses ikke 100%, men nær-

mest 200%, før de er klar til flotte ind-

pakninger og skal ud på diverse køk-

kenborde og gøre lykke.  

En lykke, som mange af kandidaterne til 

det afholdte folketingsvalg, nærmest 

mente ville redde dansk fødevarepro-

duktion og samtidig redde verden fra 

sult og nød. Jeg havde nær glemt at 

plantebaserede proteiner, efter især 

yderfløjspartiernes mening, nærmest er 

vejen til redning af verdens klimabalan-

ce. 

Vi har derfor i foreningen, investeret i 

flere meget forskellige rensemaskiner 

for at sikre en ren salgsvare af høj kvali-

tet. 

Nr. 10 November 2022 

Østenvind og sne 
v/ bestyrelsesmedlem Hans Hansen 

Fortsættes næste side 
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En soldrenser, ja den minder mest om en soldkasse i 

en mejetærsker. 

En stenudskiller, der udskiller, ja sten. 

En triør sorteringsmaskine, der kan sortere mellem af-

lange og runde produkter, og dermed sikre ensartede 

sorteringer.  

Til sidst en farvesorteringsmaskine, som vi har meget 

store forventninger til. Den kan med trykluft puffe/skyde 

de frø og/eller andet væk, der ikke opfylder de paramet-

re vi har indstillet maskinen til, og dermed levere en 

renere færdigvare. 

Nu venter der et større arbejde med en fornuftig opstil-

ling af maskinerne og læring i brugen af rensemaskiner-

ne. 

Spændende, spændende. Bestyrelsen og flere med-

lemmer i Food Bornholm har sammen med Karsten 

Westh, brugt tid på klargøring af bygningen i Hasle (tidl. 

kyllingeslagteri), som Karsten har stillet til rådighed til 

Food Bornholm. Tak til Karsten. 

Alle Food Bornholms medlemmer har bakket op om 

investeringen, og har set vigtigheden i, at gå hele vejen 

fra jord til bord. Der er allerede kontakter vedrørende 

afsætning af f.eks. linser. 

Alle afgrøderne skal være færdigrenset, inden vi ende-

ligt kan gå ud og tilbyde detailhandlen og større grossi-

ster, de produkter vi har dyrket i Food Bornholm. 

Derudover har vi i foreningen skiftet koordinator. Klaus 

H. Petersen, der var med til at sætte skub i opstarten af 

foreningen, er nu chef for LAG Bornholm. Klaus’s nye 

titel har vist sig at være så stor en mundfuld, at der ikke 

er plads i kalenderen til at servicere Food Bornholm. 

Jakob Pindstrup von Cappeln er ny mand på pinden. 

Jakobs første opgave bliver, udover at holde sammen 

på ”flokken” af medlemmer, at hjælpe med en præsen-

tation af produkterne på diverse sociale medier. Samt, 

at få et overblik af alle de tanker og ideer, der nu en 

gang kommer på bordet.  

Velkommen til Jakob og en stor tak til Klaus for et godt 

udført forarbejde, vi håber du stadig har os i tankerne, 

når der lander noget på dit bord, som passer ind i vores 

forening. 

Der skal også lyde en 

stor tak for opbaknin-

gen til alle medlem-

merne i Food Born-

holm. 

Det er min klare over-

bevisning, at vores 

danske landbrugspro-

duktion er en afspej-

ling af Danmarks geo-

grafiske beliggenhed, 

antallet af soltimer, 

regn m.m. 

Igennem de seneste 

hundrede år, har en 

entusiasme, forskning og en vedholdenhed udviklet 

dansk fødevareproduktion. I starten var det en produkti-

on, der skulle sikre, at alle danskere kunne gå mætte i 

seng. Senere var muligheden for eksport og indtægter 

til Danmark klart i fokus. 

Det er vel sådan at, hvis der er befolkninger, uanset 

hvor i verden man befinder sig, der dag ud og dag ind 

går sultne i seng, så vil det på et eller andet tidspunkt 

give uro. Enten en udfordring i form af hungersnød eller 

i værste fald krige og folkevandringer, som vi har set 

masser af gennem tiderne. Derfor er det vigtigt, at vi 

fastholder vores danske fødevareeksport. 

Selvfølgelig skal dansk landbrug udvikle sig og følge 

med forbrugernes ønsker. Det skal bare ske på mar-

kedsvilkår, og ikke med en lang række afgifter på pro-

duktion, enten i primærlandbruget eller, som seneste 

nye afgifts udspil, der går i retning af en afgift til forar-

bejdningsvirksomhederne. Det er ”ren gift” for konkur-

renceevnen overfor import af varer fra udlandet.  

Fødevarevirksomhederne er i forvejen presset af detail-

kæderne, som igen er presset af forbrugerens ønske 

om prisbillige varer i butikkerne. Så lad os bevare en 

høj dansk fødevareproduktion, selvfølgelig med alle sejl 

sat ind på, at altid gøre det på den absolut bedste måde 

for klima/bæredygtighed og hvad der ellers findes af 

buzzwords i ordbogen anno 2022. 

På Kannikegaard er efterårets opgaver i fuld sving. 

Der er i de seneste år ansat en række nye unge medar-

bejdere. Dette er på trods af mangel på unge med ud-

dannelser, der passer ind i vores rådgivningshus og 

som samtidig har lyst til at bo på Bornholm. Jeg håber 

det rygtes, at der er plads til flere unge kræfter i vores 

afdelinger. 

Vi har et generationsskifte i gang, og det forløber fint. 

Heldigvis fungerer der en form for mentorordning. 

Det er vigtigt, at vi som medlemmer af BLF, bakker op 

om rådgivningshuset og rådgiverne, samt husker på, at 

vi alle er med til at videreuddanne den yngre generati-

on. Gennem udfordringer, ris, ros og sparring, udvikles 

den næste generation. Kort sagt vidensdeling. 
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Det gælder for samtlige erhverv, hvor skulle erfaring 

ellers komme fra... 

Til sidst, skal der lyde et stort tillykke til Thor Gunnar 

med genvalget som viceformand for Landbrug & Føde-

varer, og i bestyrelsen for BLF ser vi frem til en hurtig 

information fra hovedkontoret. Der er mange udefra-

komne forslag, der driller (bl.a. afgifter og jordudtag-

ning). Men foreningerne ude i landet skal høres, vi kan 

ikke bare overdænges med forskellige økonomiske bi-

drag. 

Hilsen og med ønsket om en god og hyggelig julemå-

ned i sænket blus på lampen. 

Hans Hansen 

D et er blevet sent på året, sneen har vist sin magi og 

på mit bord vrimler det med spændende projekter 

og initiativer for den kommende tid. Og nogle af disse, 

vil jeg uhyre gerne fortælle dig om i dette nummer, kære 

læser. 

Biogasplan Bornholm 

For det første er Biogasplan Bornholm ved at nå et fore-

løbigt klimaks i den plan, som vi sender på gaden i de-

cember. Det har været en fornøjelse at opleve den store 

opbakning og tilslutning til projektet og dermed drøm-

men om en markant højere biogasproduktion på vores 

dejlige ø. Biogas har i den grad fyldt meget i dette år, 

hvor krigen i Ukraine satte skub i en langt højere be-

vidsthed om selvforsyning af energi og grønne løsnin-

ger. Også fra øens virksomheder, fra transportsektoren 

og fra politisk side, har vi oplevet stor rygvind. 

Vi har oplevet stor interesse fra jer som medlemmer i 

BLF, og det takker vi enormt mange gange for. I sidste 

ende er det jer, som skal kunne se jer selv i denne ud-

vikling og opleve den grønne omstilling som rentabel, 

både på den klimamæssige og økonomiske konto. Der-

for har det været meget livgivende at opleve, hvor ambi-

tiøse og velvillige mange har været, i forhold til at finde 

løsninger og muligheder.  

Vi er ikke i mål endnu, men jeg er helt sikker på, at vi 

ved fælles hjælp, finder den helt rigtige løsning for os 

alle i fællesskab. 

BLF’s eget ESG-produkt 

I løbet af kort tid vil vi præsentere jer for BLF’s eget 

ESG-produkt. ESG vinder frem og der er ingen tvivl om, 

at der fra den finansielle sektor og offentligheden gene-

relt, vil være stigende krav til at kunne vise, at ens be-

drift drives med fokus på bæredygtighed (E), social an-

svarlighed (S) og organisatorisk professionalisme (G). 

Men endnu vigtigere har det for os været, at vi kan ska-

be en service, hvor I kan vise, hvordan netop I, med al 

jeres erfaring, historik og drømme gør netop dette hver 

dag.  

ESG som tanke, er ikke nyt for landbruget. Det nye er 

nok kravet om at kunne vise det. Vi mener ikke, at dette 

bør kræve tunge rapporter og endeløse tal. I stedet bør 

det kunne lykkes at skabe en løsning, som både den 

finansielle sektor oplever som professionel, men som I 

som hårdtarbejdende bedrifter oplever som jeres værk-

tøj til fremtidig vækst. I al beskedenhed mener vi faktisk, 

at vi kan nå i mål med dette. Og vi er tæt på at være 

klar til at lancere vores ESG-løsning til jer alle. Dette vil 

I kunne høre meget mere om inden for kort tid. 

Fælles fødevareplatform 

Og endelig er projektet med at skabe en fælles fødeva-

replatform på Bornholm skudt i gang. Vi glæder os til at 

realisere dette enormt spændende projekt sammen 

med Gourmet Bornholm. Håbet er, at øens mange fø-

devareproducenter får en unik mulighed for at kunne gå 

i dialog med og formidle lokalt producerede produkter 

direkte til øens mange restaurationer, caféer, hoteller 

og forbrugere. Der er enighed om, at fremtidens fødeva-

resektor i høj grad bør understøttes af en stærk lokal 

fødevareproduktion, og en fælles platform er fundamen-

tet for, at vi kan gøre det så nemt og værdifuldt som 

muligt at nå denne ambition. Følg meget gerne med på 

BLF.dk, hvor vi løbende vil fortælle meget mere om pro-

jektets udvikling og hjertens gerne vil høre jeres input 

og ideer til, hvordan vi skaber en fødevareplatform, som 

bliver vores allesammens. 

 

Har du spørgsmål, input eller andet relevant er du hjer-

tens velkommen til at kontakte Jakob Pindstrup von 

Cappeln på jap@blf.dk. 

Vi har fart på i udviklingsafdelingen på Kannikegaard 
v/ Udviklingskonsulent og projektleder for Biogasplan Bornholm, Jakob Pindstrup von Cappeln  



Side 4 Nyt fra BLF 

www.blf.dk 

Glimt fra Delegeretmøde 2022 
v/ Næstformand Lennart Westh 

I  starten af november var vi en flok fra Bornholms 

Landbrug & Fødevarer, der havde pakket kufferten og 

tog til Herning til årets Delegeretmøde. Programmet var 

spændende, og jeg glædede mig til at møde kollegaer 

fra andre landsdele, høre spændende oplæg og få en 

masse input.  

Dagen startede med fællessang, hvor vi sang Michael 

Falchs hyldest til Danmark I et land uden høje bjerge. 

Her lyder noget af teksten således: Det her land har min 

bedstefar dyrket i sit ansigts sved og Vi starter ingen 

krige- måske en verdensfred. Emner, som vi på forskel-

lige måder berørte under dagene i Herning.   

Det globale erhverv 

Årets tema for Delegeret møde var Det globale erhverv.  

Formanden for Landbrug & Fødevarer Søren Sønder-

gård, startede dagen og opfordrede til, at vi de næste 

dage løftede blikket og kiggede på verden, og de opga-

ver vi, bl.a. som landbrug, står overfor de næste år. 

Især er der, som vi alle ved, stor fokus på Grøn omstil-

ling.  Her ser vi både ind i flere u-dyrkede arealer, ud-

tagning af landbrugsjord, 4 % brak, langt flere efteraf-

grøder, CAP-reform og second opion. Umiddelbart kan 

man jo nærmest blive helt forpustet over de mange op-

gaver, vi står overfor som landmænd, og det vil vel hel-

ler ikke være at omgås sandheden, hvis vi af og til sy-

nes det kan virke lidt uoverskueligt. Her trøster det mig 

dog meget, at jeg ved, jeg er omgivet af mange dygtige 

kollegaer, som jeg i denne opgave kan sparre og få 

energi og inspiration fra. Jeg tror, vi med denne opgave 

skal huske at gøre brug af hinandens ideer og kompe-

tencer, og rykke endnu tættere sammen i bussen, og 

hjælpes ad. Dette tror jeg kan være en hjælp for os, så 

vi sammen kommer i mål med Den Grønne Omstilling.  

Krigen i Ukraine 

Søren Søndergård kunne naturligvis heller ikke undlade 

at komme ind på krigen i Ukraine, og de konsekvenser 

det også har fået for os i Danmark. Her fik vi et tilbage-

blik på historien med krige og fred, og samlet set, så lad 

os være enig med Michael Falck om, at vi ikke starter 

krige, men gerne vil starte en verdensfred.  

Krigen i Ukraine var også på dagsordenen, da der var 

besøg af den Ukrainske ambassadør, som skildrede 

krigens udfordringer og skæbner på en meget rørende 

måde.  

Bertel Haarder, som var gæstetaler, nævnte også Ukra-

ine i sin tale. Her fortalte han om, at Ukraine satte gang 

i andelsbevægelsen for 140 år siden, da ukrainsk korn 

kom til Danmark og priserne faldt på korn. Dette bevir-

kede, at danske landmænd måtte bruge kornet mere til 

husdyr for at fremme værdien på den måde. Andelsbe-

vægelsen groede nedefra og her blev vi mindet om, at 

andelsbevægelsen var og er et frivilligt fællesskab, som 

vi bør være stolte af, til forskel fra socialismen, der er 

tvungne fællesskaber. 

Samfundets syn på os 

De seneste år er der lavet flere undersøgelser om, hvor 

meget landbruget fylder i Danmark. Går vi alene ud fra 

fakta om areal, udgør landbruget i Danmark ca. 60 % af 

Danmarks areal, og vi er dermed det land i Europa, der 

er mest opdyrket. Derimod er andelen af befolkningen, 

som er ansat direkte i landbruget faldet stødt de sidste 

50 år, og udgør nu ca. 3 % af befolkningen. Dette giver 

os selvsagt nogle udfordringer i forhold til at skabe 

goodwill i samfundet. Dog er der for nyligt lavet en un-

dersøgelse, hvor 75 % af danskerne siger, at landbru-

get fylder tilpas i samfundet. Dermed har vi en stor op-

bakning til vores arbejde i landbruget, og det er naturlig-

vis dejligt at få at vide. Vi må dog erkende, at der er et 

mindretal i den danske befolkning, som råber højt om 

vores manglende berettigelse i landet, og som fylder 

meget i debatten. Denne del af befolkningen har vi alle 

en aktie i at få fortalt om vores værd, enten ved selv at 

gå i dialog, eller ved at bakke op om vores dygtige kol-

legaer, der påtager sig hvervet som formænd eller an-

den form for talerør for vores arbejde, både lokalt og på 

landsplan.  

Anerkendelse af vores erhverv 

Til vores samling i Herning modtog landbruget, efter min 

mening, en stor anerkendelse i form af besøg fra en af 

landets vigtige politikere. Jacob Ellemann Jensen hav-

de, i en meget travl tid, prioriteret at deltage som gæste-

taler. En overraskelse i hvert fald for mig, at han tog sig 

tid til dette midt i regeringsforhandlinger. Et af hans 

budskaber var, at vi ser ind i en CO2 afgift i landbruget. 

En opgave, som bliver overordentlig stor for landbruget, 

og som forpligter os på, at reducere vores CO2-udslip. 

Opfordringen fra politikeren var tydelig. Vi skal som 

landbrug selv komme med konstruktive forslag og løs-

ningsmuligheder i forhold til at nå målet. Her må vi som 

erhverv stå sammen, og tænke kreativt, da vi kender 

vores erhverv og dermed må være bedst til at komme 

med løsninger, så vi kan nå i mål. Her tænker jeg selv 

på, om det vil være muligt at indregne vores marker og 

skove i klimaregnskabet.  
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Herfra skal der lyde en stor opfodring til at komme frem 

med de gode forslag, så vi sammen kan nå i mål. Vi 

skal fremme den gode historie om os, og selv være 

med til at styrke et positivt billede, af det vigtige arbejde 

vi gør, både i hverdagen med at producere gode føde-

varer, men også at vi som landmænd tager ansvar for 

vores forvaltning af naturen.  

Bornholm på landkortet 

Sluttelig var der valg til viceformandsposten i L&F. Her 

var vores lokale repræsentant Thor Gunnar Kofoed på 

valg. Modkandidaten var fra Fyn og bestemt en værdig 

kandidat, og intet var givet på forhånd. Valget var dog 

ikke til at tage fejl af. Thor Gunnar løb med langt de fle-

ste stemmer og blev dermed genvalgt som vicefor-

mand. Et stort tillykke til Thor Gunnar med valget og 

god arbejdslyst med den betroede post. 

Af andre prisuddelinger var der vinderne af Landbrugets 

Arbejdsmiljøpris samt Samfundsprisen. Dygtige og 

kompetente kollegaer, udenfor Bornholm, vandt disse 

priser i år, men måske skal vi lægge os i selen for, at vi 

næste år ved disse prisuddelinger også kommer på 

landkortet.  

 

God arbejdslyst til jer alle. Der er nok at tage fat på! 

 

 

B enyt ESGreen Tool gratis resten af 2022 

ESGreen Tool er landbrugets digitale klimaværktøj, 

og det giver dig adgang til dit eget klimaregnskab. ES-

Green Tool har hentet standardtal for din bedrift fra dit 

gødningsregnskab, og det giver dig mulighed for at se, 

hvor stor effekt forskellige tiltag har på CO2-udledningen 

i marken og i stalden. 

ESGreen Tool er gratis at benytte resten af året. Det 

kræver blot, at du har deltaget i en klimadag, som den 

vi afholdt på Kannikegaard den 5. april, eller et online-

klimakursus. Har du ikke allerede deltaget, kan du tage 

et online-kursus via følgende link:. 

https://kurser.seges.dk/ng/public/webshop/#/

publicwebshop 

Det er gratis, og det tager ca. ½ time. Man vælger sig 

ind på, om det skal være rettet mod mark, kvæg eller 

gris. 

I BLF sidder Simon Munk og Jesper Blem Kofoed klar til 

at hjælpe dig med at udarbejde dit klimaregnskab til 

vores sædvanlige timepris. Hvis du er hurtig, kan du få 

glæde af vores tilbud om 20 % rabat på de første 10 

aftaler på ESGreen Tool!  

Ring til Simon på 5690 7814 (mail sjm@blf.dk) eller til 

Jesper på 5690 7850 (mail jbk@blf.dk), hvis du er inte-

resseret i at høre mere. 

Plantewebinarer hver tirsdag 

Igen i år afholder SEGES en række plantewebinarer. 

Det koster 180 kr. pr. webinar og 500 kr., hvis man væl-

ger at se hele rækken (julewebinaret er gratis for alle). 

Det første plantewebinar blev afholdt den 15. novem-

ber, og hver tirsdag frem til medio december vil der væ-

re et nyt webinar i rækken, der slutter med det gratis 

julewebinar den 16. december. Webinarerne bliver op-

taget, så hvis man tilmelder sig, har man adgang til at 

se webinaret efterfølgende. 

Emnerne for webinarerne er ”Nitrifikationshæmmere i 

gylle og gødning” (15.11.), ”Optimer din produktion til de 

høje gødningspriser” (22.11.), ”Hele vejen rundt om 

gødskning af vinterraps” (29.11.), ”Få automatisk styr 

på gyllen” (6.12.), ”Klimaaftryk fra dine afgrøder i 

2022” (13.12.) og ”Landsforsøgene 2022: High-

lights” (16.12.). 

Læs mere om webinarerne og tilmeld dig via linket her. 

https://www.tilmeld.dk/plantewebinarer2022/conference 

Plantekongres 11.-12. januar 

Plantekongres 2023 afholdes den 11.-12. januar i Her-

ning. Programmet er netop blevet offentliggjort, og du 

finder det ved at klikke her: https://viewer.ipaper.io/

seges/kongresser/plantekongres/ 

Vores plantekonsulenter tager med til kongressen og 

har booket ekstra hotelværelser, og hvis du er interes-

seret i at tage med på turen, må du meget gerne kon-

takte os på planteavlskontoret snarest.  

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

https://kurser.seges.dk/ng/public/webshop/#/publicwebshop
https://kurser.seges.dk/ng/public/webshop/#/publicwebshop
https://www.tilmeld.dk/plantewebinarer2022/conference
https://www.tilmeld.dk/plantewebinarer2022/conference
https://viewer.ipaper.io/seges/kongresser/plantekongres/
https://viewer.ipaper.io/seges/kongresser/plantekongres/
https://viewer.ipaper.io/seges/kongresser/plantekongres/
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er klar til at levere... 

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 

Kontakt Simon Munk eller Jesper Blem Kofoed hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer for mere information. 

Ønsker DU at  

annoncere i Nyt 

fra BLF? 
Du har, som medlem af 

Bornholms Landbrug & 

Fødevarer, mulighed for at 

indrykke annoncer i vores 

medlemsblad ”Nyt fra 

BLF”. 

Medlemsbladet udsendes 

på mail til ca. 650 medlem-

mer i slutningen af hver 

måned, bortset fra juli 

hvor bladet holder som-

merferie.  

Annoncer kan komme med 

enten integreret i bladet 

eller som ”indstik”.  

Kontakt Karen Brandt for 

at høre nærmere om mu-

lighederne og priser for at 

annoncere. Tlf. 5690 7856 

eller mail: kb@blf.dk 

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

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 
 

• 20. december  Medicin– og kastrationskursus 

• 17. januar  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat 

 

Se vores hjemmeside www.blf.dk for  

mere info og flere aktiviteter. 

Bornholms Landbrug  

& Fødevarer  

støtter  

Tilflytterservice  

Bornholm 

Virksomhedssekretær 
 

Er stakkene af bilag på skrivebordet et 

evigt overkom?  
 

Så har du måske brug for sekretær-

hjælp? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

kan vi tilbyde sekretærhjælp.  

Sekretæren er fleksibel, kommer hjem 

til dig og løser en række administrative 

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 hjem-

meside www.blf.dk og  

kontakt os gerne på tlf. 

5690 7800 

Styr på ansættelseskon-

trakten? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

hjælper vi gerne dig, som arbejdsgiver 

med at få styr på ansættelseskontrak-

ten eller andre ansættelsesretslige for-

hold for dine medarbejdere. 
 

Kontakt Karen Brandt  

på tlf. 5690 7856  

eller mail: kb@blf.dk 

http://www.blf.dk
http://blf.dk/raadgivning/%C3%B8konomi/virksomhedssekretaer/
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Sælges 
 

Brugt fionasåma-
skine monteret 
på kombiharve. 
Bredde 2,5 m.  

Pris 2.500 kr. 

 

Brugt rotorklip-
per 2 meter.  

Pris 1.500 kr. 

 

 

 

Kontakt Ole Harild ved interesse.  
Mail: oh@blf.dk eller tlf. 5690 7810 

D er er kommet nye retningslinjer for behandling af 

sager om udlæg af genbrugsasfalt og skærver med 

rester fra asfaltblander. Tidligere havde man pligt til at 

anmelde til Bornholms Regionskommune, hvor man 

ønskede at anvende genbrugsasfalten fx på privatveje, 

interne køreveje og vendepladser, hvor genbrugsasfalt 

er blevet anvendt som slidlag. 

Nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen (april 2022) betyder 

nu, at udlæg af rest/genbrugs asfalt på ejendomme i det 

åbne land almindeligvis kræver en §19-tilladelse efter 

miljøbeskyttelsesloven.  

Det vil sige, at du skal søge en §19-tilladelse hos Born-

holms Regionskommune, hvis du fremover ønsker at 

benytte eksempelvis genbrugsasfalt og skærver med 

rester fra asfaltblander fra NCC for at etablere eller for-

bedre eksisterende veje, køreareal ved bygning, parke-

ringsareal og lignende. 

Når der søges om en §19-tilladelse efter Miljøbeskyttel-

sesloven, gennemgår vi som miljømyndighed en række 

forhold som grundlag for §19-tilladelsen. Vi vurderer om 

udlægningen af asfaltmaterialet vil påvirke natur, vand-

miljø mv., og det kan forventes, at der stilles forskellige 

vilkår i forbindelse med tilladelsen for at sikre omgivel-

serne mod uønskede påvirkninger. 

For at sikre at sagsbehandlingen lever op til Miljøstyrel-

sens nye retningslinjer, er oplysningsbehovet mere om-

fattende end ved de tidligere anmeldelser, og vil typisk 

omfatte grundvandsstand og drænforhold. 

Mulig registrering som jordforurening: 

Tilladelse til udlæg af rest/genbrugs asfalt sendes i kopi 

til vores regionsafdeling, der er myndighed til at afgøre 

hvorvidt arealet efterfølgende kortlægges som forure-

net, i henhold til jordforureningsloven.  

En kortlægning efter jordforureningsloven vil give anled-

ning til en notering i Danmarks Miljøportal, hvor oplys-

ningerne er tilgængelige for både borgere og myndighe-

der. Her vil det efterfølgende fremgå, at der findes foru-

renet jord på matriklen. Kortlægningen vil bl.a. medføre 

restriktioner for områdets fremtidige anvendelse og 

bortskaffelse af jord fra arealet. 

Har du spørgsmål til anvendelsen af genbrugsasfalt og 

ansøgningsprocessen, så er du velkommen til at kon-

takte miljømedarbejder Mikkel Høst på tlf. 56 92 20 84 

eller e-mail: Mikkel.engset.hoest@brk.dk.  

Nye regler for anvendelse af genbrugsasfalt 
v/ Mikkel Høst, BRK 

mailto:oh@blf.dk
mailto:Mikkel.engset.hoest@brk.dk
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D LBR og dermed BLF lancerer nu økonomisty-

ringsprogrammet InterCount, der gør det nem-

mere end nogensinde før at styre og få overblik 

over virksomhedens økonomi. Som bestyrelsesfor-

mand i DLBR, kan jeg sige, at det her er den største 

udvikling, der er sket inden for økonomistyring i 

landbruget i 20 år. 

Få nemt og hurtigt overblik over  

din virksomheds økonomi  

InterCount er det nye økonomistyringsprogram, som 

gør det nemmere end nogensinde før at styre og få 

overblik over din virksomheds økonomi. 

Med InterCount får du: 

• Et nemt og hurtigt overblik over din virksomheds 

økonomi. 

• Alt samlet ét sted! Vi har samlet alle dine  

økonomifunktioner bag ét login.   

• Frigivet tid, fordi processerne omkring  

bilagshåndtering, betaling og bogføring er fuldt 

automatiserede. 

• Mulighed for at skræddersy din egen løsning, 

fordi du frit kan vælge imellem 5 moduler. 

 

Læs mere her: www.intercount.dk 

Skræddersy din egen løsning 

InterCount består af fem moduler, som du frit kan vælge 

imellem. Dermed kan du skræddersy den løsning, der 

passer til netop dine behov inden for bogholderi, økono-

mistyring og regnskab. 

Vælg mellem 5 moduler 

• Digitalt arkiv - Overhold den nye bogføringslov, 

og arkivér dine bilag med et snuptag. 

• Køb, betal og salg - Få styr på betalinger, bilag 

og fakturaer uden at logge ind i netbanken. 

• Bogføring - Gør din bogføring digital, og auto-

matisér alle processer fra start til slut. 

• Økonomistyring - Læg budgetter, følg op på 

dem og tag styring over virksomhedens økono-

mi. 

• Regnskab -  Sæt strøm til regnskabsfunktionen, 

og digitalisér virksomhedens økonomi fra A-Z. 

Det vil være en god idé med noget vejledning  

InterCount lanceres pr. 1. januar 2023, men vi er klar 

allerede nu til at tale med vores kunder om hvilke modu-

ler, der passer netop dem. 

Så tag fat i din rådgiver, hvis InterCount har interesse 

og specielt, hvis du er bruger af Ø90 Online og få en 

snak om hvilket modul, der kunne være det rigtige for 

dig.  

Du kan læse mere om InterCount hos BLF her: 

www.blf.dk 

 

InterCount er udviklet af branchesamarbejdet DLBR og  

innovationshuset SEGES Innovation.  

 

InterCount – Det nye økonomisystem 
v/ Thomas Bay Jensen 

L andbrug & Fødevarer minder om, at alle pensioner/

forsikringer, der er tegnet via Landbrug & Fødeva-

rer, opkræves direkte til hvert enkelt primærmedlem via 

e-Boks. Så husk at tjekke din e-Boks løbende. 

OBS vedr. opkrævning af gruppeliv mm. 

http://www.intercount.dk
https://intercount.dk/digitalt-arkiv?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=DLBR&utm_content=digitalt_arkiv&utm_campaign=intercount
https://intercount.dk/kob-betal-og-salg?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=DLBR&utm_content=koeb_betal_salg&utm_campaign=intercount
https://intercount.dk/kob-betal-og-salg?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=DLBR&utm_content=bogfoering&utm_campaign=intercount
https://intercount.dk/okonomistyring?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=DLBR&utm_content=oekonomistyring&utm_campaign=intercount
https://intercount.dk/regnskab?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=DLBR&utm_content=regnskab&utm_campaign=intercount
http://www.blf.dk
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N u er folketingsvalget overstået og der er fuld gang i 

sonderingerne mellem partierne. Næsten uanset 

hvordan partierne finder sammen i en regering hen over 

midten, har alle de involverede partier tilkendegivet, at 

der skal en CO2 afgift på landbruget. Forstået at der 

skal afgift på de biologiske processer. I politik er mands 

minde ikke ret lang. Lars Løkke fik en belæring om kon-

sekvensen om afgift på danske biologiske processer på 

St. Torv. Dengang udtrykte han forståelse for skævvrid-

ningen mellem danske biologiske processer og uden-

landske biologiske processer. I dag snakker han lige 

som alle de andre i sonderingsgruppen.  

Så det virker som om, der er stor sikkerhed for, at der 

kommer CO2 afgift på de danske biologiske processer.  

Der udtrykkes fra politikerne dog ”ro på” til os, der er 

bekymret.  

Det samme gjorde vi omkring pesticidafgiften. Den blev 

indført med lovning på, at den kom tilbage til landbru-

get. Lige nu er vi kommet så vidt, at intet af pesticidaf-

giften kommer tilbage.  

Så det er læringen forud for indførelsen af CO2 afgift.  

Hvilke beløb 

Dan Jørgensen har snakket om 750 kr/tons CO2. Med 

en samlet påvirkning på 15-16 mio tons CO2, svarer det 

til en afgift på ca. 12 mia kr.  

Med en samlet indtjening efter renter og afskrivninger 

på omkring 15 mia kr – afhængig af årene – må det si-

ges at være noget af studsning.  

I min rolle som den sure gamle mand, må jeg medgive 

landmænd, at det ser ikke godt ud. Jeg fornemmer og-

så at investeringslysten ikke er til stede, som den har 

været. Og slet ikke i den animalske produktion.  

I sidste uge snakkede de jyske landmænd om jordpriser 

på 130.000 kr/ha. Det er også noget andet, end jeg op-

lever her på øen.  

Så den sure gamle mand ser en giftig cocktail i Enheds-

listens ønske om halvering af produktionen sammen 

med andre ønsker om 200.000 ha taget ud af produkti-

on, rystet sammen med sonderingsgruppens CO2 afgift 

på produktionen. Det vil alt andet lige reducere produk-

tionen. Måske ikke lige nu. Men over de næste 5 år.  

Men det er måske ikke så skidt endda.  

Omlægninger 

I svineproduktionen bliver der en masse ledige hænder. 

Hænder som med medicinkurser er vant til sprøjter og 

kanyler til sygdomsforebyggelse. Og de pågældende 

har uddannelsesbevis på deres færdigheder.  

Så med et omskolingsforløb, på et 2 timers kursus, kan 

disse medarbejdere træde ind som sygeplejersker. Der-

med kan landbruget løse sygeplejerske-krisen.  

Vi har også medarbejdere, der er vant til at passe og 

pleje de små grise og de små kalve. Når de bliver ledi-

ge, kan de også, med et 2 timers omskolingsforløb, træ-

de ind på vuggestuer og børnehaver.  

Så landbruget kan også løse småbørns- og socialpæ-

dagog-kriserne.  

I mælkesektoren har vi medarbejdere, der er vant til at 

tumle store dyr. Nogle gange også de lidt voldsomme 

dyr. Også disse medarbejdere kan vi tilbyde nyt job. 

Dem kan vi bruge som fængselsbetjente. Her kan de, 

med deres erfaringer, komme til håndtere de lidt vold-

sommere personager.  

Så her løser landbruget fængselsbetjent-krisen.  

Selv slagteriarbejderne kan vi tilbyde ny beskæftigelse. 

For med deres erfaringer i at føre kniv, kan de blive an-

sat som assisterende kirurger.  

Så landbruget kan også løse venteliste-krisen inden for 

hospitalssystemet.  

I erhvervet får vi også regler, der kræver at 4 % af jor-

den skal producere ingenting. Der kommer sikkert også 

en regel om at, af hensyn til biodiversitet, miljø, osv. i 

arbejdsstyrken, så skal 4 % af medarbejderne lave in-

genting. På fuld løn selvfølgelig. Den opgave har jeg 

allerede meldt mig til.  

Så landbruget kan også løse biodiversitets-krisen – så-

dan i bred forstand.   

Ses på Månen? 

Nå, dette kan betragtes som en frustration over, hvor 

politikerne er vej hen med erhvervet. Du kan læse oven-

stående som ren fantasi. Men det er sket, at virkelighe-

den har overhalet min fantasi. Går det så galt, så ses vi 

måske på omskolingsbænken.  

Jeg har også noteret mig, at Dan Jørgensen har opfat-

telsen, at os der ikke tror på, at vi skal eller kan levere 5 

mio tons CO2 reduktioner på de biologiske processer, vi 

lever på Månen. For mig går prut, bøvs, udåndingsluft 

og madforbrænding ikke væk på grund af en afgift. Bare 

se om en måned – Julens madorgier går ikke væk, blot 

fordi varerne er steget i pris.   

Så måske ses vi på Månen? 

  

 

Den skæve vinkel - Vi har løst manglen på sygeplejersker 
v/ Henry Jespersen 
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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 

D en nye bogføringslov, som trådte i kraft pr. 1. juli 

2022, pålægger alle bogføringspligtige virksomhe-

der at udarbejde en beskrivelse af virksomhedernes 

procedurer for registrering af transaktioner og for opbe-

varing af regnskabsmateriale. 

Hvem er omfattet af den nye bogføringslov? 

Kravet om at beskrive virksomhedens bogføringsproce-

durer gælder for: 

• Alle virksomheder omfattet af årsregnskabslo-

vens regnskabsklasse B, C og D (Selskaber 

m.fl.) 

• Virksomheder i regnskabsklasse A 

(selvstændige erhvervsdrivende, I/S, foreninger 

m.fl.), som i to på hinanden følgende indkomstår 

har en nettoomsætning, der overstiger 300.000 

kr. 

Krav til procedurebeskrivelsen 

De overordnede krav til indholdet i procedurebeskrivel-

sen er, at den skal beskrive: 

• Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle 

virksomhedens transaktioner løbende registre-

res. 

• Virksomhedens procedurer for at sikre, at virk-

somhedens regnskabsmateriale opbevares på 

betryggende vis i 5 år fra det regnskabsår, som 

materialet vedrører. 

• Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for proce-

durerne. 

Hvornår skal procedurebeskrivelsen være klar? 

Erhvervsstyrelsen har besluttet, at virksomheder skal 

efterleve kravene om en procedurebeskrivelse i det 

førstkommende nye regnskabsår, som starter efter 1. 

oktober 2022. 

Det betyder, at virksomheder med regnskabsår, der 

følger kalenderåret, skal efterleve kravet om procedure-

beskrivelse senest d. 1. januar 2023. 

Erhvervsstyrelsens skabelon 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, hvis pri-

mære formål er, at hjælpe mindre virksomheder med at 

lave en korrekt beskrivelse af deres procedurer for bog-

føring. Skabelonen kan hentes her:  

Skabelon-til-beskrivelse-af-

bogfoeringsprocedure_WA.docx (live.com) 

INTERCOUNT 

Alle bilag skal være digitaliseret fra den 1. januar 2026. 

Vi er i BLF allerede klar til at opfylde kravet om digitali-

seringen af bilagene. Vores nye økonomistyringspro-

gram INTERCOUNT, der går i luften den 1. januar 

2023, giver dig et digitalt arkiv til dine regnskabsbilag, 

som den nye bogføringslov kræver. 

BLF er klar til at hjælpe 

Vi er klar til at hjælpe med vejledning og gode råd. Vi er 

også klar til at assistere med at udarbejde den nye be-

skrivelse af bogføringsproceduren, hvis du ønsker det-

te. Vi har lavet en skarp pris på 1.900 kr. før moms for 

at assistere med udarbejdelsen af en beskrivelse af 

bogføringsproceduren. 

Har du spørgsmål til den nye bogføringslov, eller ønsker 

du vores hjælp til udarbejdelse af virksomhedens bog-

føringsprocedure, er du meget velkommen til at kontak-

te din økonomirådgiver. 

Har du udarbejdet den lovpligtige beskrivelse af  

virksomhedens bogføringsprocedurer? 
v/ Brian Kragbæk 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.officeapps.live.com%2Fop%2Fview.aspx%3Fsrc%3Dhttps%253A%252F%252Ferhvervsstyrelsen.dk%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252F2022-09%252FSkabelon-til-beskrivelse-af-bogfoeringsprocedure_WA.do
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.officeapps.live.com%2Fop%2Fview.aspx%3Fsrc%3Dhttps%253A%252F%252Ferhvervsstyrelsen.dk%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252F2022-09%252FSkabelon-til-beskrivelse-af-bogfoeringsprocedure_WA.do
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 6. december kl. 14.00  
 

Jule-eftermiddag på Kannikegaard i Aakirkeby.  

Formidlingsinspektør Sanne Steenberg Hansen fra Bornholms Museum  

kommer og fortæller om ”gamle Bornholmske juletraditioner og julemad m.m.”  

Gratis kaffe og julekage.  

 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

 

Bornholms                inviterer til: 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.00 i  

Samlingshuset, Pedersker Hovedgade 56.  

Dørene åbnes kl. 17.00. 

Som altid flotte sponserede gevinster, kaffe mm. 

 

Jul og nytår hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

Kontoret er lukket fra torsdag den 22. december kl. 16.00  

og åbner igen mandag den 2. januar kl. 8.00.  


