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N år årsskiftet nærmer sig og vi tæn-

ker tilbage på den tid der er gået, 

bliver det tydeligt, at der virkelig sker 

noget i landbruget i denne tid. Struktur-

udviklingen fortsætter – vi er nu omkring 

250 aktive medlemmer. Det er ikke 

overraskende, det har været virkelighe-

den siden 1950’erne. Når vi bliver fær-

re, får vi mere og mere brug for, at alle 

landmænd bakker op om foreningen, 

fordi den enkelte landmand fylder me-

get mere end tidligere. Heldigvis er der 

god opbakning til foreningen. Det er vi 

meget glade for, og både blandt medar-

bejderne og os i bestyrelsen giver det 

rygstød til at få løst de udfordringer, der 

kommer.   

2022 har været et lidt svært år for vores 

fælles forening, Bornholms Landbrug & 

Fødevarer. For landmændene på Born-

holm betyder det, at priserne på rådgiv-

ning vil stige og kontingentet vil blive 

justeret. Der kommer mere om prisju-

steringerne i en anden artikel inde i bla-

det.  

De økonomiske udfordringer 

Det ser ud til at BLF får underskud i 

2022. Forklaringen på dette er kraftigt 

stigende omkostninger og en faldende 

omsætning. F.eks. har SEGES Innovati-

on, som laver mange af vores program-

mer, sendt en noget større regning til 

huset i år og Landbrug & Fødevarer har 

øget deres kontingent. Vores medlem-

mer og ejere, de bornholmske land-

mænd, har også brugt os mindre. Især 

har der været stille på ejendomskonto-

ret, da der ikke er blevet handlet så 

mange ejendomme. Dette har kostet på 

omsætningen. 

På Bornholms Landbrug & Fødevarer er 

vi til for medlemmerne og kunderne. Vi 

skal lave rådgivning, som gavner land-

mændene, og så skal vi lave overskud. 

Ikke nødvendigvis store overskud, men 

der skal stå plus på bundlinjen. Vi er 

bevidste om, at det desværre er 2. år 

med underskud. I en tid hvor en del af 

vores medlemmer også har svært ved 

at få enderne til at nå sammen, er dette 

ikke godt nok. 

Tiltag i 2023 

I forhold til det politiske arbejde, har vi 

nogle vandplaner, der vil ramme hårdt 

fremover, og vi har behov for en politisk 

håndsrækning i den forbindelse. Vi har 

en udvikling på Bornholm, med Energi-

øen, som vi kan se nogle perspektiver i. 

Der kommer en CO2-afgift på landbrug, 

som vi også må hjælpes ad med at 

håndtere bredt i landbruget. 

Men det politiske arbejde er i princippet 

uden ende. Vi kunne let bruge flere res-
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Udvikling og udfordringer 
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sourcer på at deltage i møder med kommunen og for-

skellige virksomheder og institutioner hver eneste dag. 

Det skal vi ikke. Vi kommer til at bruge lidt færre res-

sourcer på det politiske arbejde det kommende år. Det 

betyder ikke, at jeg eller de øvrige bestyrelsesmedlem-

mer skal lave mindre, men huset skal trække et mindre 

læs. Vi kommer til bl.a. at ændre på vores tilstedeværel-

se på Folkemødet. Vi ved ikke, hvad det helt bliver til, 

men det skal koste os mindre at være med. 

Vi kommer også til at forsøge om vi kan sælge mere til 

de kunder vi har, eller sælge til flere kunder. Desuden 

vil vi forholde os mere kritisk til de omkostninger vi har. 

Det er en svær øvelse, men vi oplever en stor opbak-

ning til at få tingene til at lykkes fra både direktør og 

ansatte. 

Udvikling og investering 

Selvom Kannikegaard ikke har ændret udtryk, sker der 

meget i huset. Vores medarbejdere arbejder med ES-

Green Tool, som skal måle klimaaftryk på bedriftsni-

veau, og vi håber at en stor del af vores kunder vil prø-

ve det af i det kommende år. Der kører en indsats med 

digitalisering. Men det er ikke kun kunderne, der skal 

opleve dette, f.eks. i programmer som Summax eller 

FarmTracking. Internt i huset er der lavet et fælles intra-

net, som forbedrer samarbejdet på kontoret, og forenk-

ler arbejdsgange. Det er et konstant optimeringsarbej-

de, som gerne skal effektivisere huset i fremtiden. Vi får 

sat et nyt økonomisystem i gang i 2023, Intercount, og 

vi håber, at mange af vores kunder vil bruge de mulig-

heder, det giver.  

Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet, til alle de ansatte 

i det forløbne år. I er altid imødekommende over for 

kunderne og enormt engagerede i landbruget, og det er 

jeg og resten af bestyrelsen meget glade for. 

God opbakning til foreningen 

For at runde af, så har 2022 været præget af udfordrin-

ger og udvikling. Jeg er sikker på, at vi får håndteret 

vores økonomi i Bornholms Landbrug & Fødevarer, og 

jeg tror også de initiativer vi er i gang med, vil give vær-

di til kunderne. Det kommer til at gå meget stærkt i vo-

res erhverv de kommende år, så der er behov for at vi 

også udvikler vores rådgivning. Vi kan kun fastholde 

retningen fordi så mange af de bornholmske landmænd 

bakker op om foreningen. Opbakningen kommer til ud-

tryk ved at næsten alle landmænd er med. Men der er 

også opbakning, når der sker noget. Folk møder op, 

hvad enten det er kredsmøder/årsmøder i vores andre 

selskaber, eller når vores forening holder arrangemen-

ter. Det vil jeg sige tak for, og så vil jeg ønske medlem-

merne en god jul og et godt nytår.  

  

Glædelig jul 

og godt nytår 

Jul og nytår hos BLF 

K ontoret er lukket fra torsdag 

den 22. december kl. 16.00 

og åbner igen mandag den 

2. januar kl. 8.00.  

Skulle der være akutte situatio-

ner, kan vi kontaktes på følgen-

de tlf. numre: 

 

Direktør  

Thomas Bay Jensen tlf. 40 22 56 41 

Økonomiafdelingen 

Henry Jespersen tlf. 30 35 43 05 

Jens Martin Bach tlf. 30 35 43 08 

Planteavlsafdelingen 

Ole Harild  tlf. 21 61 09 31 

Svinerådgivningen 

Kirsten Kyndesen tlf. 51 28 78 98 
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Bornholms Landbrug  

& Fødevarers  

kalender for 2023 er klar  

og kan  

afhentes på Kannikegaard. 

 

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

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

mindske klimaaftrykket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIS 

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

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

bejde dit klimaregnskab, og du betaler vores almindelige timepris.  

Er du hurtig, kan du få glæde af vores tilbud om 20 % rabat på de 10 første aftaler på  

ESGreen Tool! 

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

for mere information. 

Husk at ESGreen Tool er gratis i 

2022. Så det er ved at være sidste 

chance for at oprette sig.  

Kontakt os gerne for assistance. 
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N år julegaverne er godt delt ud, ombytningen af  

mosterens fejlskudte gave er foretaget og nytårslø-

jerne er blevet affyret, er et nyt år skudt i gang og vi 

vender kalenderen, så den viser 2023. Årsskiftet bliver 

samtidig en markering af lanceringen af landbrugets 

nye topmoderne økonomistyringssystem, som gør det 

nemmere, sjovere og mere overskueligt at arbejde med 

økonomien i sin virksomhed. 

Vi er i fuld sving med at få hele huset klædt på til denne 

omstilling, og vi glæder os til, at vise dig de mange nye 

muligheder og fordele, som systemet vil give dig i dag-

ligdagen. 

Thomas Bay Jensen er, udover at være vores direktør i 

BLF, samtidig formand for DLBR og dermed en nøglefi-

gur i den visionære udvikling af et spritnyt og innovativt 

økonomistyringssystem til landbruget og alle små- og 

mellemstore virksomheder. 

"InterCount er uden tvivl det største, der er sket inden 

for økonomistyring i landbruget de seneste 20 år. De 

automatiserede processer gør, at det bliver hurtigere 

end nogensinde før, at styre og få overblik over virk-

somhedens økonomi. Samtidig er brugervenligheden 

helt i top, hvilket gør programmet særdeles nemt at bru-

ge i hverdagen" udtaler Thomas Bay Jensen. 

Allerede nu er du meget velkommen til at stille dine 

spørgsmål til denne proces til din BLF-økonomirådgiver 

— særligt hvis du er bruger af Ø90 Online i dag. 

Du kan også læse mere om InterCount på vores 

hjemmeside: www.blf.dk. 

 

InterCount bliver en enorm forbedring for landbruget 
v/ Jakob Pindstrup von Cappeln 

P å trods af et stigende omkostningsniveau i 2022 har 

BLF valgt at holde priserne i ro. Men det går des-

værre ikke i længden og med årsskiftet justerer vi pri-

serne på timetaksterne.  

Pr. 12. december blev den officielle inflation for Dan-

mark opgjort til 8,9 %. De prisstigninger vi lancerer, vari-

erer mellem 3,3 til 6,7 % afhængig af opgaven. Time-

taksterne på de forskellige opgaver kan findes på vores 

hjemmeside. 

Når vi ikke vælger at lade priserne stige 1-til-1 og følge 

inflationen hænger det sammen med mange forhold. 

For det første skal noget af marginen mellem vores pris-

stigninger og inflationen findes i effektiviseringer gen-

nem en yderligere digitalisering internt i BLF, men også 

lancere nye digitale produkter til vores medlemmer og 

kunder. 

InterCount er et af de nye produkter, som vi forventer os 

meget af. Det samme gør sig gældende for vores ESG 

ledelsesværktøj, som vi sandsynligvis for alvor kan rulle 

ud i 1. kvartal af 2023.  

Nye opgaver og prisstigninger i 2023 
v/ Thomas Bay Jensen 

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

Har du udarbejdet den lovpligtige beskrivelse  

af virksomhedens bogføringsprocedurer?  

BLF er klar til at hjælpe! 
 

Den nye bogføringslov pålægger alle bogføringspligtige virksomheder 

med en nettoomsætning på over 300.000 kr. at udarbejde en beskrivelse af 

virksomhedernes procedurer for registrering af transaktioner og for opbe-

varing af regnskabsmateriale. 

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

sistere med at udarbejde den nye beskrivelse af bogføringsproceduren, 

hvis du ønsker dette. 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 bogføringsprocedure, er du 

meget velkommen til at kontakte 

din økonomirådgiver hos BLF. 

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  

virksomhedsejerens ægtefælle/samlever og ansatte.  
 

Der kommer løbende nye  

tilbud og du kan se dem alle her:  

www.lf.dk/medlemsfordele 

http://www.lf.dk/medlemsfordele
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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 

• 19. januar  Årsmøde planteavl 

 

Se vores hjemmeside www.blf.dk for  

mere info og flere aktiviteter. 

Erfagruppe  

planteavl 

Har du overvejet at deltage i en  

af vores erfagrupper inden for  

planteavl?  

Erfagrupperne stiller skarpt  

på aktuelle emner i marken  

og giver mulighed for  

erfaringsudveksling. 

 

Ring og hør om mulighederne:  

Jacob Dam Nielsen,  

tlf. 5690 7818  

eller  

Ole Harild tlf. 5690 7810 

Udtagning af gylleprøver 

For at optimere din gødningsplan mest muligt tilbyder vi, at udtage  

gylleprøver til analyse. Den 1. februar vil de første af jer gerne i gang med 

at bringe gylle ud, og skal det kunne ske på baggrund af en gylleanalyse, 

skal den tages senest medio januar.  
  
Vi er klar til at modtage din bestilling, så kontakt os gerne  
på planteavlskontoret.   

http://www.blf.dk
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Bornholms                        & 

ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere  

glædelig jul og godt nytår.  

Vi glæder os til et nyt og spændende år fyldt med sjove ideer,  

festlige aktiviteter og faglige arrangementer. 

Stor og varm tak til alle jer, der bakker op om vores  

foreningsarbejde. Vi ser frem til at ses i 2023. 

Julen 2022 

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 

F orventer du at investere i nyt udstyr, der reducerer 

ammoniakudledningen fra din husdyrproduktion 

eller reducerer pesticidforbruget i planteavlen, inden for 

de næste par år, har du nu mulighed for at få tilskud til 

din investering. 

Investeringer i ny teknologi gavner ikke kun miljøet og 

klimaet, men er i mange tilfælde også økonomisk for-

nuftigt. For eksempel reducerer en teltoverdækning af 

gyllebeholderen udledning af ammoniak til gavn for na-

turen og miljøet, udledningen af klimagasserne metan 

og lattergas reduceres til gavn for klimaet og investerin-

gen er økonomisk fornuftigt, da regnvandet i gyllen for-

svinder, kvælstoffet bevares i gyllen, antallet af gylle-

kørsler reduceres og behovet for handelsgødning mini-

meres. Herudover slipper du for bøvlet med at etablere 

og vedligeholde flydelaget og føre logbogen. 

Du kan få tilskud til bl.a. teltoverdækning af gyllebehol-

dere, gyllekøling, luftrensere, fasefodring i kvægstalde, 

sprøjteudstyr med enkeltdyse- eller sektionsaflukning, 

radrensere, båndsprøjter og en lang række andre tek-

nologier. 

Den fulde liste af tilskudsberettigede teknologier kan du 
finde her: Miljø- og klimateknologi 2022. 
 

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2023.  
 

Tøv ikke med at kontakte planterådgiver Simon Munk 
på telefon 5690 7814 eller mail sjm@blf.dk for at høre 

nærmere om dine muligheder. 

 

Tilskudsrunden for Miljø- og klimateknologi 2022  

er i fuld gang 
v/ Simon Munk 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Projekttilskud/Landdistrikter/Miljoe-_og_klimateknologi_2022/Webtilgaengelig_teknologiliste_MT22.pdf
mailto:sjm@blf.dk
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 10. januar kl. 14.00  

Vi besøger CRT – Center for Regional- & Turis-

meforskning, Bymarken 12, Hasle, (tidligere 

Stenbrudsgården i Nexø).  

Centrets direktør, Anne Thomas, viser rundt og 

fortæller. Vi nyder kaffen i lokalerne på centret, 

hvor Anne Thomas kan besvare spørgsmål.  

 

 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  

E fter 15 år som konsulent i 4H, har Sussie Holmtoft 

valgt at sige tak for denne gang. Det vil sige, at der 

kommer et generationsskifte i 4H Bornholm, hvor Sus-

sie giver stafetten videre til en ny medarbejder, som der 

ikke er navn på endnu.  

Sussie har gjort det fantastisk i 4H. Alle kender Sussie 

som en kvinde med fuld fart på, med masser af gode 

idéer, og som også får idéerne ført ud i livet til gavn og 

glæde for en masse børn, foreningen og også for Born-

holms Landbrug & Fødevarer.  

Sussie har været dygtig til at få Madskolerne på Born-

holm op at køre, hvor madskolerne nu er pendanten til 

DBUs koncept om fodboldskoler. Sussie har også været 

en meget stor arbejdskraft i forbindelse med de tidligere 

dyrskuer og senere med Familiedyrskuet, som 4H og 

Bornholms LandboUngdom har fået godt etableret. 

Motivation er ikke noget man kan diktere og slet ikke 

blandt frivillige. Men Sussie har formået at skabe ram-

men og holde motivationen oppe blandt de frivillige i 

foreningen, hvilket er enhver forenings nøgle til succes. 

4H konsulentjobbet er i den grad kravlet ind under hu-

den på Sussie og blevet en identitet, en institution og en 

ildsjæl, der så sent som i oktober netop blev hædret for 

det hun er og gør. Sussie modtog nemlig prisen ’Årets 

Fællesskaber’ ved Arlas årlige prisuddeling i Generation 

Food Award i København. 

Branchedirektør Leif Nielsen i DI Fødevarer motiverede 

prisen til Sussie med følgende ord:  

”Sussie, du fortjener at få denne pris da madfællesskab 

er en del af dit DNA. Gennem maden og måltider ska-

ber du stærke fællesskaber blandt børn og unge. Du 

formår at engagere et hav af frivillige i fællesskabende 

madlavning og det spreder nysgerrighed og glæde 

blandt dem omkring dig.  

Juryen fremhæver bl.a. din energi og dit drive for at 

styrke fællesskaber omkring mad for børn og unge på 

Bornholm, hvor du står bag en række fællesskabsind-

satser”.  

Jeg ved, at der er mange, der takker dig for din indsats. 

Det vil jeg og Bornholms Landbrug & Fødevarer også 

gøre. 

Tak for denne gang og held og lykke. 

På billedet nedenfor ses Sussie og formand for 4H 

Bornholm Jes Riis. Billedet er taget i forbindelse med 

Nordisk Lejr på Bornholm i 2019.  

En ildsjæl takker af 
v/ Thomas Bay Jensen 
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Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

F or at optimere din gødningsplan mest muligt tilbyder 

vi igen i år, at udtage gylleprøver til analyse. Vi op-

lever, at mange ikke kender det reelle indhold af næ-

ringsstoffer i den gylle, der udbringes, og derfor ved vi 

heller ikke, om planternes behov opfyldes.  

1. februar vil de første af jer gerne i gang med at bringe 

gylle ud, og skal det kunne ske på baggrund af en gylle-

analyse, skal den tages senest medio januar.  

Ønsker man at gøre brug af præcisionslandbrug som 

virkemiddel for efterafgrøder, er det et krav at der ligger 

en gylleanalyse pr. tank, fra et godkendt analysefirma.  

Analyseresultaterne for 2022 viste en klar tendens for 

analyser med og uden overdækning.  

En god overdækning eller et veletableret flydelag sikrer 

at kvælstoffet forbliver i gyllen. Er flydelaget ikke orden-

lidt etableret eller ”glemmer” man at lukke ordentligt for 

overdækningen forsvinder værdifuldt kvælstof.  

Her er lavet et udtræk fra 16 gyllebeholdere med slag-

tesvinegylle. Der er en forskel på 1 kg N pr. m
3
 gylle, 

om der er overdækning eller det er uden overdækning. 

For en gylletank på 2.000 m
3
 og med en gødningspris 

på 18 kr. pr. kg N, svarer det til, at der vil være en for-

skel i gyllens kvælstofværdi på ca. 36.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 2022 udtog vi 35 gylleanalyser, og dette kunne gøres 

til en fordelagtig pris, da I var gode til at bestille i god 

tid, og vi kunne køre ud og tage mange prøver på sam-

me dag. 

Vi er klar til at modtage din bestilling, så Christian kan 

komme afsted efter endt juleferie    

Tilbud om udtagning af gylleprøver 
v/ Jacob Dam Nielsen 

P lantekongres 11.-12. januar 

Husk at der afholdes Plantekongres den 11.-12. 

januar i Herning. Vi har bestilt 8 dobbeltværelser cen-

tralt i Herning for at bo tæt på Herning Kongrescenter. 

Der er få ledige pladser tilbage, så det kræver en hurtig 

tilbagemelding, hvis du er interesseret i at tage med. 

Der er fuld egenbetaling af turen.  

 

Se programmet på linket:  

https://www.tilmeld.dk/plantekongres2023?

utm_source=LandbrugsInfo&utm_medium=event&utm_

campaign=plant  ekongres2023  

Der er afgang mod Herning med færgen fra Bornholm 

tirsdag den 10. januar kl. 16.30 og retur, når kongres-

sen slutter torsdag den 12. januar kl. 16.30 med an-

komst i Rønne kl. 23.50. 

Tilmelding til Planteavlskontoret senest  

den 20. december. 

Prøv FarmTracking gratis frem til 31. marts 2023 

Frem til den 31. marts kan du – ganske gratis – prøve, 

om FarmTracking er noget for dig. Med FarmTracking 

Fortsættes næste side 

https://www.tilmeld.dk/plantekongres2023?utm_source=LandbrugsInfo&utm_medium=event&utm_campaign=plantekongres2023
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slipper du for løse noter, du får overblik over dine mar-

ker, og du kan holde din sprøjtejournal ajour. Farm-

Tracking gør det muligt for dig at klare kontorarbejdet 

der, hvor du er.  

Med FarmTracking kan du blandt andet: 

• Se og registrere i dyrkningsjournalen, så den 

altid er opdateret 

• Se med tankblandingsfunktionen, hvor meget 

sprøjtemiddel du skal blande i din tank 

• Få vist hver enkel marks beliggenhed på et kort 

• Foretage afdriftsdokumentation 

• Foretage pesticidkontrol 

Ring gerne til din planteavlskonsulent og hør mere om, 

hvad FarmTracking kan byde på. 

Planteårsmøde 

Vi holder traditionen tro årsmøde for planteavl først i det 

nye år. I forhold til den oprindeligt planlagte dato er vi 

blevet nødt til at ændre planer, så vi holder mødet den 

19. januar med start kl. 13.  

Vi vender tilbage med program for mødet, så snart vi 

har alle aftaler på plads, men vi kan afsløre, at vi har en 

aftale med Torben Hansen, formand for Planteprodukti-

onen i Landbrug & Fødevarer, om at han kommer til 

Bornholm og holder indlæg på vores planteårsmøde. 

Torben Hansen indlæg kommer bl.a. til at handle om 

den nye landbrugsreform. Så sæt allerede nu X i kalen-

deren og reserver eftermiddagen til at blive opdateret 

på, hvad der rører sig på planteavlsområdet! 

Glædelig jul og godt nytår! 

2022 går på hæld, julen er lige om hjørnet, og vi vil fra 

planterådgivningen ønske alle en rigtig glædelig jul og 

et godt og lykkebringende nytår! 

 

P å Bornholms Landbrug & Fødevarers 

næste generalforsamling den 15. marts, 

præmieres ”Den gode arbejdsplads” i land-

bruget på Bornholm. 

Vi opfordrer alle medarbejdere, gårdejere, 

folk med tilknytning eller kendskab til landbru-

get på Bornholm til at indstille bedrifter til pri-

sen ”Den gode arbejdsplads”. Indstillinger-

ne skal komme med en motivation på, hvorfor 

netop den arbejdsplads skal vinde prisen. 

Kriteriet for at kunne blive nomineret er at ar-

bejdspladsen skal have mindst 2 beskæftige-

de. 

Der er ikke et facit på, hvad der gør en bedrift 

til en god arbejdsplads, men det kunne være 

begrundet i nogle af de nedenstående ek-

sempler, der kendetegner arbejdspladsen: 

• God trivsel og tone på arbejdspladsen 

• Fleksible forhold for medarbejderne 

• Generelle gode og ordnede forhold på 

arbejdspladsen 

• Gensidig engagerende og motiverende 

Foruden ovenstående kan det også være: 

• Social ansvarlig og gør noget for sam-

fundet ud over at producere masser af 

gode fødevarer 

• Gør en aktiv indsats på klimaområdet 

• Gør noget for natur og biodiversitet  

Der kan være mange andre gode grunde til, 

hvorfor du mener, at en arbejdsplads er god. 

Derfor send din indstilling ind med en begrun-

delse. Både du og den pågældende arbejds-

plads præmieres. Den vindende arbejdsplads 

modtager et gavekort til en landbrugsfaglig 

studietur til et sted i Danmark. 

Send din indstilling til Lene Møller inden den 

28. februar på enten mail lm@blf.dk eller kom 

forbi og aflever den personligt. 

 

 

 

Pris for Den gode arbejdsplads 
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Glædelig jul og godt nytår 
  

Vi ønsker vores medlemmer, 

kunder og samarbejdspartnere 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

  

 Vi og ingen andre havde forudset de udfordringer 2022 

har givet os alle. Den ulykkelige krig i Ukraine, som er et 

bestialsk overgreb på et land og folk, der er vores nabo-

er, har ført til en meget usikker situation i Europa og der-

med også herhjemme på vores egen ø Bornholm. Det 

rammer i dagligdagen overalt, hvor vi bevæger os og 

konsekvenserne er i vores bevidsthed konstant.  

  

Vores ønske til 2023 er at krigen får en ende, at den ulyk-

kelige situation for mange millioner mennesker i Ukraine 

forbedres og at freden søges.  

 

Med det store ønske, er det så også vores forventninger 

at vi kommer til at opleve en lysere tid, hvor efterspørgs-

len på vores producerede fødevarer fastholdes både nati-

onalt og globalt samtidig med, at vi sammen udvikler 

landbrugserhvervet på alle de øvrige dagsordener.    

 

Nationalt udfordrer politikerne os på klimadagsordenen 

med konkrete CO2 afgifter på produktionen. Men her 

kommer vi til at lægge os i selen for, at vi også får løst 

den opgave. 

  

Vi glæder os til igen i 2023 at levere 

et professionelt rådgivningsarbejde 

og en god service til alle, 

og glæder os til det fortsatte gode 

samarbejde med alle vores medlem-

mer og samarbejdspartnere. 

 

De bedste julehilsner  

fra bestyrelsen og  

medarbejderne  


