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H ej alle sammen. Dejligt at du tager 

dig tid til at læse ”Nyt fra BLF”, et 

medlemsblad som giver information fra 

Landbruget, om hvad der lige rør sig i 

Landbruget. 

Denne gang vil jeg tage dig med på en 

tur til København, nærmere bestemt 

Axelborg, landbrugets hovedorganisati-

on. Hele bestyrelsen for Bornholms 

Landbrug & Fødevarer besøger én 

gang om året Axelborg, for at blive op-

dateret på den politiske agenda og for 

at give vores indspil og mening om de 

udfordringer landbruget står med. 

Vi mødtes bl.a. med Søren Sønder-

gaard og Merete Juhl, hhv. formand og 

direktør for Landbrug & Fødevarer.  

Specielt den nye regering er et stort 

omdrejningspunkt. Godt nok er statsmi-

nisteren den samme, men et politisk 

flertal med Socialdemokratiet, Venstre 

og Moderaterne har givet nye ministre. 

De skal sættes ind i hver deres ministe-

riums område. Selvom embedsmænde-

ne bliver i ministeriet efter et valg, er 

landbrugsstyrelsen en tung og langsom-

melig organisation med mange sager, 

der venter på sagsbehandling. En ny 

regering giver ikke mindre arbejde for 

dem.  

Medarbejderne i L&F er i løbende kon-

takt med embedsværket i de forskellige 

ministerier lige som alle andre interes-

seorganisationer. Lige nu er Søren 

Søndergaards topprioritet CO2 afgiften; 

Vi skal i mål med nedbringelse af CO2. 

Det kommer til at ske med kendte tek-

nologier, nye teknologier og ikke at for-

glemme ny udvikling som ingen kender 

lige nu. Vi ved at danske landmænd er 

blandt de bedste i verden til at produce-

re med et lavt input og stort output, det 

er bevist flere gange, så en CO2 afgift 

på biologiske processer i Danmark er 

ikke den bedste løsning for verdens 

CO2 belastning. For at kunne sætte 

yderlig fart på omstillingen og dermed 

reduktionen i dansk landbrug, kommer 

Landbrug & Fødevarer med en plan, 
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der skitserer mulighederne, der kan bringe landbruget i 

mål i forhold til 2030 målsætningerne. Den plan vil vi på 

Bornholm naturligvis arbejde målrettet med i forhold til 

vores indsatser. 

På et af dagens møder blev vi præsentereret for de fak-

tuelle tal i forhold til landbrugets udvikling. Antallet af 

fuldtidslandbrug falder, mens gennemsnitsalderen sti-

ger og bedrifterne bliver større og større. Der bliver dog 

produceret ca. samme mængde kød, mælk, korn osv. 

som tidligere. Det kræver dygtige ejere og driftsledelse 

på mange niveauer og medarbejdere i det hele taget. 

Hvor skal de komme fra, og hvordan skal vi rekruttere 

og kompetenceudvikle dem.  

Udfordringen giver anledning til en række spørgsmål 

som eksempelvis: 

• Er vi dygtige nok til at rekruttere og  

talentudvikle?  

• Er uddannelsen på landbrugsskolerne god nok 

og er samspillet mellem landmand og skole 

god nok?   

• Er rådgivningen af de unge og etablerede god 

nok, skal vi lave flere generationsskifteskoler 

eller lignende eksempelvis? 

En anden og meget interessant opdatering af vores vi-

den stod Nina Preus for. Hun er forbrugersociolog og 

ansat i Landbrug & Fødevarer og gav os et indblik i 

danskernes forbrugsvaner og adfærdsvaner. Coronakri-

sen er afløst af energikrisen og en krig i Ukraine. Det 

har medført en historisk inflation.  

Indkøbsmønstret har ændret sig mod at maden skal 

være let tilgængelig i køledisken. Kødet skal kombine-

res med mere salat, frugt og grønt. Maden er ofte en 

hurtigret og indkøb af madvarer er oftere i små portio-

ner, der gør det billigere, fordi det reducerer madspildet. 

Årstidens grønt spiller en større rolle for den danske 

forbruger ligesom at lokalproducerede fødevarer har en 

større værdi for forbrugerne. Det taler rigtig godt for os 

på Bornholm, idet vi har hele paletten og endda forsø-

ger at gøre en særlig indsats for, at vores lokale fødeva-

rer bliver omsat i en endnu større udstrækning til både 

private og de offentlige køkkener.   

De ændrede forbrugervaner og generelle trends i sam-

fundet giver anledning til at tænke i at udnytte Born-

holms potentiale og tilbyde rundture på gårdene, hvor 

gæster kan røre, høre og smage det lokale til en turist-

attraktion. Turen kunne slutte med, at man laver sin 

egen mad, fra det/de steder der blev besøgt. En tanke 

der skal forfølges!  

Karen Post Bache, Naturchef i Landbrug & Fødevarer, 

gav os et indblik i de forventninger til krav, der kommer 

vedr. natur og biodiversitet i en kommende Naturlov. 

Fra Landbrug & Fødevarers side arbejder man på, at 

den beskyttede natur på Natur 2000 og §3 arealer kom-

mer til at tælle med i det vi skal bidrage med til EU's 

målsætning om 30% beskyttet natur. Indtil vi kender 

konsekvenserne af en Naturlov, så kan man som land-

mand følge de 10 centrale principper for at udvikle natur 

og biodiversitet i det åbne land, 10 principper som er et 

fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Na-

turfredningsforening og Dansk Ornitologisk forening. 

Jeg kan i den sammenhæng anbefale et Naturtjek som 

Simon Munk fra BLF kan udføre. Simon kommer ud på 

gården, men også hos skovejere, grundejerforeninger 

og kommunen. Har du bestilt besøg? 

Et Naturtjek er et produkt til dig, der ønsker et overblik 

over, hvordan du kan tilgodese naturen på ejendom-

men. Med et Naturtjek bliver du guidet til at lave lige 

præcis den indsats, der giver allerstørst effekt for natu-

ren og biodiversiteten på dit område.  

Endelig talte vi med seniorkonsulent Philip Brask Mad-

sen om Vandområdeplan 3 og den kommende indsats. 

Vi kan ikke forvente andet, end at det meget voldsom-

me krav til langt flere målrettede efterafgrøder er på vej, 

men også et krav om ca. 60 minivådområder. Minivåd-

områderne skal fjerne ca. 30 tons kvælstof. På Born-

holm skal vi samlet reducere kvælstofudledningen med 

ca. 400 tons, hvilket er en 40% reduktion. Det er helt 

vildt og ganske enkelt uforståeligt, hvordan man er nået 

til det resultat. Vi skal finde nogle gode løsninger til 

vandsituation, som måske kunne levere noget vand til 

vanding af afgrøderne, ved at etablere vandreservoirer 

og minivådområder. Den plan skal BLF være med til at 

lave i 2023, for der er jo ingen grund til at alt regnvandet 

på Bornholm løber direkte ud i Østersøen og belaster 

havmiljøet. Men ved opsamling kunne vi sende det en 

tur rundt i systemet igen.  

Det var blot nogle af de ting vi fik snakket om på Axel-

borg i centrum af København. Så der er nok at tage fat 

på! 

Noget at leve af. Noget at leve for.   
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B ornholms Landbrug & Fødevarer (BLF) er en for-

ening for landmænd, og dem der står landbruget 

nært. For at drive foreningen betaler medlemmerne 

kontingent, og dette vil vi justere i 2023, hvor vi hæver 

loftet over kontingentet. Indtil nu har man højest betalt 

9.100 kr. pr. år i kontingent til BLF, men fortsætter dette 

vil foreningens økonomi blive udhulet over tid. Derfor 

hæves loftet til årligt 18.000 kr.  

Jeg har en god kollega, som ramte loftet for en del år 

siden. Han fortæller, at han har købt landbrug op hvert 

år lige siden og dermed forsvinder det kontingent, der 

tidligere blev betalt, af dem der sælger. Fortsætter ud-

viklingen vil foreningens økonomi blive udhulet. 

Desuden synes vi i bestyrelsen, at det er rimeligt, at 

man betaler efter størrelse. Selvfølgelig vil min kollega 

med et stort landbrug opleve, at han skal betale mere. 

Men igennem mange år, er hans landbrug vokset, uden 

at kontingentet er vokset med. Vi arbejder for at kontin-

gentet afspejler ens produktionsomfang og vi vil gerne 

på sigt helt fjerne loftet. 

Hvad bruger vi pengene på? 

Foreningskontingentet bruges på mange ting. Vi driver 

en forening, hvor vi har generalforsamlinger, årsmøder 

og medlemsmøder. Selvom der kan være en egenbeta-

ling for mange møder, så ligger der ofte planlægning og 

oplæg bag ved, som ikke betales af kontingentet. Disse 

opgaver løses af medarbejdere i vores rådgivningshus 

og den indsats bliver ikke faktureret. Vi har en bestyrel-

se og en direktør, der også bruger tid på foreningen og 

på erhvervspolitisk interessevaretagelse for medlem-

merne. Vi har selvfølgelig møder med politikere og em-

bedsfolk, men vi forsøger også at håndtere pressen og 

være i dialog med bornholmerne. Vi laver kampagner 

på sociale medier, vi deltager i Folkemøde, arrangerer 

begivenhederne Køer på græs, Åbent Landbrug og del-

tager i arrangementer, der har fokus på arbejdskraften 

til landbruget. Støtten til 4H og Bornholms LandboUng-

dom kommer også fra kontingentet. 

Fremover vil der komme flere opgaver, som må løftes i 

fællesskab. I 2021 og 2022 har vi arbejdet med PRRS, 

klima og biogas. Det er indsatser, vi mener er vigtige, 

og der er kun Bornholms Landbrug & Fødevarer til at 

tage opgaverne. Kvælstofreduktion bliver en fællesop-

gave, hvor vi nok kommer til at etablere en del minivåd-

områder på Bornholm i 2023/24. Det skal også koordi-

neres af foreningen. 

Landbruget er under et stort politisk pres, og vi har be-

hov for en forening, der kan levere løsninger, ellers tror 

jeg landbruget som erhverv bliver svækket. Jeg håber 

derfor, at medlemmerne vil bakke op om foreningen – 

også nu hvor mange kommer til at betale mere. Ellers 

bliver det svært for os at klare indsatserne de kommen-

de år.  

Kontingentet – loftet hæves 
v/ formand Frederik Tolstrup 

 

LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 14. februar kl. 14.00  
 

Foredrag på Kannikegaard  

v/ Lone Reppien Thomsen  

 

”Offshore vindmølleparker og betydningen 

for erhvervsudviklingen på Bornholm”.  

Det er nok en udvikling med perspektiver, som 

vil have stor betydning for Bornholm.  

 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

B estyrelsen i Born-

holms Landbrug & 

Fødevarer har indkaldt 

suppleant Rasmus Kofo-

ed Brunke til bestyrelsen 

efter at Simon Holm, der 

blev valgt i 2022, meddel-

te at han ville indstille sit 

arbejde i bestyrelsen. Be-

slutningen bunder i at 

Simon Holm vil koncen-

trere sig om sin egen be-

drift og bestyrelsesarbejdet i Bornholms Andelsmejeri.  

Tak til Simon for indsatsen og velkommen til  

Rasmus Kofoed Brunke. 

Rasmus Kofoed Brunke i  

Bornholms Landbrug &  

Fødevarers bestyrelse 
v/ Thomas Bay Jensen 
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2 023 er et år i InterCounts tegn. Landbrugets nye 

danskudviklede økonomiprogram er skræddersyet 

til dine behov og afløser økonomiprogrammer som Ø90 

Online og Summax, der udfases henholdsvis i 2022 og 

2025. 

InterCount har som det eneste økonomiprogram på 

markedet automatiseret alle processer fra bilagsmodta-

gelse til betaling og bogføring. Med andre ord, kan du 

spare enorme mængder tid og besvær, og vi i BLF glæ-

der os til at hjælpe dig godt i gang med InterCount. 

InterCount er fyldt med fantastiske funktioner og på vo-

res hjemmeside BLF.DK, finder du en række webinarer, 

som hjælper dig med et overblik over programmet. Se 

eller gense tidligere afholdte webinarer eller hold øje 

med de kommende webinarer, som løbende tilbydes, 

og hvor du bliver godt guidet i gang i InterCount. Alt 

sammen på: www.blf.dk/services/intercount. 

Noget super smart ved InterCount er desuden, at pro-

grammet giver dig mulighed for at sammenligne dine 

økonomital med resten af branchen. Dette er unikt på 

dansk grund. Bag sammenligningen med resten af 

landbruget ligger en række store databaser, som inde-

holder bl.a. regnskabstal fra danske landbrugsvirksom-

heder. 

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

tens velkommen til at kontakte Brian Kragbæk på 

bkr@blf.dk / 5690 7847 eller Jesper Blem Kofoed på 

jbk@blf.dk / 5690 7850. 

 

Se eller gense webinarer om InterCount 
v/ Jakob Pindstrup von Cappeln  

http://www.blf.dk/services/intercount
mailto:bkr@blf.dk
mailto:jbk@blf.dk
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P lanterådgivningen har vokset sig stor og stærk! I 

2022 ansatte vi Simon Munk som ny planterådgi-

ver, og pr. 1. januar har Frederik Holm også sluttet sig 

til os som planterådgiver, så lige nu er vi 5 planterådgi-

vere.  

Derudover har vi besluttet at slå os sammen med den 

tidligere Miljø & Fødevarer-afdeling, så afdelingen nu 

også tæller miljørådgiver Elisabeth Falk. Det har ført til, 

at vi nu tager navneskift, så vi fremover er afdelingen 

for Planter, Økologi & Miljø. 

Som navnet antyder, spænder vi efterhånden ganske 

bredt med den sammensætning af rådgivere, vi har. 

Jacob Dam Nielsen har, siden han startede i planteråd-

givningen, uddannet sig til økologirådgiver, så vi nu va-

retager økologirådgivningen lokalt. Samtidig har Jacob 

fortsat konventionelle kunder. 

Elisabeth Falk er miljørådgiver, og det er primært øens 

mælkeproducenter, Elisabeth hjælper med miljørådgiv-

ning. Derudover er Elisabeth involveret i flere projekter, 

bl.a. projektet Agerlandets Fugle, der kører i samarbej-

de med lokalforeningerne af DN, DOF og Jægerforbun-

det, og som 8 landmænd deltager i og forsøger at gøre 

en ekstra indsats for agerlandets fugle ved bl.a. at etab-

lere barjordsstriber, lærkepletter og vibelavninger. 

Simon Munk har uddannet sig til at kunne udføre natur-

tjek, så det er også et område, vi nu kan tilbyde her i 

afdelingen. Derudover tilbyder Simon hjælp til udarbej-

delse af bedriftens klimaregnskab ved hjælp af klima-

værtøjet ESGreenTool, ligesom han sammen med Jes-

per Blem Kofoed og Jakob Pindstrup von Cappeln er 

med i udviklingen af det nye ESG ledelsesværktøj. Og 

så er det Simon, der nu er BLF’s kontaktperson, hvis 

man vil have hjælp til at søge tilskud indenfor de for-

skellige ordninger, der åbner henad vejen. 

Frederik Holm er det seneste friske pust udefra. Frede-

rik har 3 års erfaring som planterådgiver hos Patriotisk 

Selskab på Fyn og har derfor kunnet starte lige på og 

hårdt med planterådgivning, undervisning på opfølg-

ningskurser, indlæg på planteårsmødet, og hvad jobbet 

som planterådgiver ellers indebærer.  

Frederik afløser Ole Harild, der trapper ned de kom-

mende måneder og efter planen går på pension med 

udgangen af 3. kvartal. Ole var leder af planteafdelin-

gen, og det er nu Torben Videbæk, der er faglig leder, 

mens Lisbeth Exsteen er koordinerende/organisatorisk 

leder. Christian Møller Holm er fortsat forsøgsleder og 

ansvarlig for udtagning af jordprøver, gylleprøver og 

grovfoderprøver. 

Planter, Økologi & Miljø 
v/ Thomas Bay Jensen 
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M it afsæt for denne artikel er omtalen i medier om, 

at man på plejehjemmene tager snakken med be-

boeren om, hvordan den sidste tid skal være. Lige ud af 

posen = hvordan skal forløbet være, fra du kommer ind 

på plejehjemmet, til du dør.  

Typisk er det noget med, at man får drøftet ”min sidste 

vilje”. I bedste fald også får det skrevet ned, så det kan 

have en vis sandhedsværdi.  

Jeg har i mange år haft denne snak med i min rådgiv-

ning. Indrømmet – det er svært at snakke om. Og ofte 

bliver det ganske kort.  

På min palet er der i virkeligheden 5 ting at forholde sig 

til. 5 ting som du skal tage stilling på det helt personlige 

plan. Ingenting at gøre er også en stillingtagen.  

Oplistet er det:  

1. Organdonation 

2. Livstestamente 

3. Fremtidsfuldmagt 

4. Min sidste vilje 

5. Testamente 

  

Noget af ovenstående er styret af lovgivningen. Men 

flere punkter er ikke styret. Har du ikke selv taget stil-

ling, bliver det overladt til dine pårørende, hvis du ikke 

selv er i stand til at disponere.  

1. Nu sker det normalt hos naboen. Men en gang imel-

lem er man selv naboen. Man kan ved uheld komme i 

en tilstand, hvor kroppen er i live, men døden uafvende-

lig. Vil du tillade, at din krop kan bruges til organtrans-

plantationer? Med et smil på siger jeg: må vi tage reser-

vedele? To situationer kan afgøre det. Vil du selv mod-

tage organer? Eller har du kendt en dialysepatients li-

delser (nyrepatient)? 

Så i stedet for at dine pårørende skal svare her, kan du 

selv have klaret det. For hvis dine pårørende bliver 

bragt i denne svære situation, kan du med selvvalg befri 

dem for overvejelserne om organdonationen.   

Det sker på www.sundhed.dk. Du kan i din besvarelse 

afgrænse, hvilke organer du vil donere.  

2. Livstestamente er din afklaring på, i hvilken udstræk-

ning du vil modtage lægebehandling. Herunder livsfor-

længende behandlinger. Og hvilke behandlinger du vil 

modtage. Hvilke du ikke ønsker at fortsætte med. Også 

her med et smil på, er der mennesker, der tager dette 

så bogstaveligt, at de går med et skilt om halsen. Ved 

hjertestop møder du hos dem et skilt med teksten: Nej 

tak, du skal ikke gøre noget.  

Livstestamente laver du også på www.sundhed.dk.  

Livstestamente er på vej til at blive afløst af behand-

lingstestamente.  

3. Fremtidsfuldmagten dækker situationen, hvor du ikke 

er død, men hjernen fungerer ikke helt. Hvis du ikke kan 

huske din NEM-ID-kode, kan dine pårørende ikke sæl-

ge bilen eller fast ejendom, som står i dit navn. På ple-

jehjemmet har dine pårørende ingen indflydelse på dit 

ophold. Plejepersonalet henvender sig kun til dig. Det er 

dig, der er kunden. Har du svært at udtrykke dig, må 

plejepersonalet jo gætte sig til, hvad du ønsker.  

Med fremtidsfuldmagten giver du andre fuldmagt til at 

kunne træffe dispositioner i dit navn, dersom du er er-

klæret ude af stand til selv at disponere.  

Efterhånden kender vi alle nogen, som bliver udsat for 

demens af en eller anden art. Hvor vi også har den go-

de historie med fremtidsfuldmagt. Eller den dårlige, hvor 

det blev for sent. Er man først blevet dement, kan der 

ikke laves fremtidsfuldmagt.  

Så kan det være en anden vej med umyndiggørelse.  

Fremtidsfuldmagten laves på www.tinglysning.dk Du 

kan også få hjælp her hos os. Min kollega Anette Plum 

har hjulpet med mange fremtidsfuldmagter.  

Kender du ikke problemstillingen med demens mv., kan 

du måske tænke på sagfører Skjold Hansen fra Kors-

bæk.  

4. Min sidste vilje. Tidsmæssigt dækker dette dokument 

fra du dør, til testamentet åbnes. Her er der normalt et 

tidsmæssigt vakuum på ca. 3 uger. Så hvad der skal 

ske omkring din bisættelse mv., kan altså ikke stå i tes-

tamentet.  

Min sidste vilje indeholder dine ønsker som: Bisættelse 

eller begravelse. Hvilken kirke? Hvilken præst? Hvem 

skal bære kisten? Særlige salmer? Hvilken kirkegård? 

Skal gravstenen være hjemme fra gården? Mindesam-

vær? Gravøl i 3 dage? 

Min Sidste Vilje kan du lave hos bedemanden.  

Du kan også lave den digitalt. Det sker på 

www.minsidstevilje.nu. Du kan løbende tilføje nye øn-

sker. Eller ændre i de allerede indtastede ønsker.  

5. Testamente er også svært. Jeg har tit hørt, at det må 

de slås om, når jeg er væk. Men der kommer en åbning, 

når jeg nævner arven fra far til døtrene, som langt ude i 

fremtiden er blevet gift med svigersønnen, som vi ikke 

kender i dag. Ja det mindste, man kan gøre i testamen-

te, er så, at arven skal være særeje.  

Der kan være flere indgange til at lave testamente. Det 

kan være sikring af den længstlevende ægtefælle. Det 

De 5 dokumenter 
v/ Henry Jespersen 

http://www.sundhed.dk
http://www.sundhed.dk
http://www.tinglysning.dk
http://www.minsidstevilje.nu
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D et er det fokus vores nye Planteavlsrådgiver Frede-

rik Holm motiveres af, og så er den faktisk ikke me-

get længere.  

Bornholms Landbrug & Fødevarer er rigtig glade for at 

kunne præsentere vores nyeste medarbejder på Kanni-

kegaard.  

Frederik Holm er bornholmer og har arbejdet i Patriotisk 

Selskab i 3 år, hvor opgaverne bl.a. var rådgivning af 

meget store bedrifter og godser på både Fyn og Sjæl-

land. Frederik er uddannet professionsbachelor i jord-

brug med speciale i planteproduktion fra University Col-

lege Lillebælt i Odense. Frederik bor selv på Blæsbjerg-

gård i Nyker og driver sammen med sin far Jesper Holm 

godt 200 hektar planteavl.  

”Jeg vil meget gerne udfordre planteavlerne på at gøre 

det bedst muligt, hvor mit fokus er at se både holistisk 

og strategisk på bedrifternes planteproduktion” svarer 

Frederik når man spørger til, hvor interessen ligger og 

hvad han motiveres af.  

Udfordringen kommer både i form af 1-til-1 rådgivning, 

men også i form af etablerede ERFA grupper, hvor øko-

nomi og udbytte bliver omdrejningspunktet. 

Frederik får en meget central rolle i Bornholms Land-

brug & Fødevarers fokus og opgave med at implemen-

tere så meget innovation og digitalisering ud i landbru-

get på Bornholm som muligt. Det kommer både til at 

omfatte meget konkrete rådgivningspakker og en initie-

ring af en række af temamøder, for derved at maksime-

re præcisionsjordbruget og det potentiale, der ligger her 

for det bornholmske landbrug. 

Velkommen Frederik! 

Benhård faglighed – Der skal tjenes penge på planteavl! 
v/ Thomas Bay Jensen 

kan være planlagt fordeling af aktiverne til erhvervelse i 

familien. Det kan være donation til en fond/legat. Det 

kan være til den lokale kirke eller missionshus. Det kan 

være til landboforeningen.  

Lige så snart vi er uden for den almindelige arverække, 

skal der laves testamente.  

Testamente skal laves i tide. Er testamentet ikke lavet, 

men tænkt, er der problemer. Bare tænk på Frederik 

Andersen, Oskar og Varnæs brødrene fra Korsbæk.  

Testamente kan man selv lave og have liggende i skuf-

fen. Vil du være sikker på, at det kommer frem ved din 

død, skal du have det i personbogen via Dommerkonto-

ret.  

Normalt er testamente advokatarbejde. Men vi spiller 

gerne overvejelser, tanker og dispositioner ind i denne 

proces.  

Beredskabsplan 

Alt foranstående er på det personlige plan. Så kan der 

være alle de informationer, som er gode at have for an-

dre i tilfælde af, at du bliver sat seriøst ud af spillet i din 

virksomhed.  

Det er hos os nedfældet i en mappe: Beredskabsplaner.  

Det har ikke noget med fysiske planer at gøre. Men er 

en samling af informationer, om alt det du ved som virk-

somhedsleder. Hvis du en dag er væk, ville dine ansat-

te og din ægtefælle måske vide noget om: Hvilken dyr-

læge ringer vi til? Hvilke forpagtninger har vi? Hvem 

passer grisene? Hvor kommer foderet fra? Hvordan 

malker jeg køerne? Skal vi have snittet majs? Hvad er 

koden til våbenskabet? Hvor sidder stophanen? Hvilken 

rådgiver ringer vi til? 

Alle disse svar og flere igen kan du samle i en mappe 

med rygmærket: Beredskabsplaner.  

Også det kan du få hjælp til her hos Bornholms Land-

brug & Fødevarer.  

 



Side 8 Nyt fra BLF 

www.blf.dk 

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 
 

• 10. februar  Frødag, v. Frøsektion Bornholm 

•   9. marts  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat 

• 10. marts  Årsmøde gris 

• 15. marts  Generalforsamling 

• 23. marts  Årsmøde kvæg 

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 virksom-

hedens produktivitet. Alle virksomheder, 

som har medarbejdere ansat, har ifølge 

arbejdsmiljøloven 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 

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 medlemmer i slutningen af hver måned, 

bortset fra juli hvor bladet holder sommerferie.  

Annoncer kan komme med enten integreret i bladet eller som ”indstik”.  

Kontakt Karen Brandt for at høre nærmere om mulighederne og priser for at  

annoncere. Tlf. 5690 7856 eller mail: kb@blf.dk 

http://www.blf.dk
mailto:kb@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 vel-

kommen 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/medlemskab/kontante-medlemsfordele 

http://www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele
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G ylleprøver til analyse 

Vi tilbyder igen i år at udtage gylleprøver til analy-

se. Det er en rigtig god idé at få analyseret gyllen, da 

det er vigtigt at vide, hvor meget N/NPK, man har til 

rådighed. Hvis ikke man kender det reelle indhold af 

næringsstoffer i den gylle, der udbringes, ved man hel-

ler ikke, om planternes behov opfyldes.  

Der kan vælges mellem en quick analyse, hvor der kun 

analyseres for kvælstof-indhold, og en standard analy-

se, hvor der analyseres for kvælstof, fosfor og kalium. 

Prøverne udtages i januar/februar, så analyseresultater-

ne er klar inden sæsonstart. Kontakt plantekontoret, 

hvis du vil skrives op til at få udtaget gylleprøver. 

Husk at indsende IPM-skema 

Husk, at der er krav om at udfylde og indsende IPM-

skema. Det kan du først gøre, når sprøjtejournalen er 

indberettet, og det kræver, at du logger på med NemID 

eller MitID. Der er frist for indsendelse den 31. marts, 

samme frist som SJI og gødningsindberetning.  

Der blev først åbnet for indsendelse af IPM-skemaet 1. 

december, så hvis du har fået indberettet sprøjteoplys-

ninger inden da, skal du være opmærksom på, at der 

også skal indsendes IPM-skema. 

Når du har udfyldt og indsendt skemaet, bliver det sendt 

til din e-boks. Det er en rigtig god ide enten at printe 

skemaet ud eller gemme det lokalt på pc’eren, så det er 

let at finde i tilfælde af kontrolbesøg. 

Indberetning af SJI 

Der er krav om, at man skal indberette sprøjtejournal, 

hvis man har over 10 ha. Hidtil har der ikke været kon-

sekvenser af, at man ikke har fået indberettet SJI, men 

fremover vil Miljøstyrelsen håndhæve kravet. I første 

omgang gælder det for manglende indsendelse af SJI 

tilbage fra 2020/2021, hvor Miljøstyrelsen har givet di-

rekte besked til de virksomheder, der ikke har indberet-

tet, om at sagen vil overgå til politiet, såfremt man ikke 

sørger for at få indberettet. Man har 4 uger fra seneste 

reminder, der er udsendt den 6. januar, til at få styr på 

indberetningen. 

Etableringsstøtte til unge landbrugere 

Der har været uvished om, hvordan støtten til unge, 

nyetablerede landmænd bliver skruet sammen i den 

nye CAP-reform. Det er der nu mulighed for at blive 

klogere på. Torsdag den 2. februar afholder Landbrugs-

styrelsen online informationsmøde (webinar) om ordnin-

gen etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere. 

På mødet kan du bl.a. høre om:  

• Krav til dig som ansøger 

• Hvad du som ansøger skal være opmærksom på 

• Hvordan du udfylder ansøgningsskemaet 

• Forskellen på den tidligere flerårige ordning Unge 

nyetablerede landbrugere og den nye projekt-

støtteordning Etableringsstøtte til unge landbru-

gere og gartnere 

Derudover har du mulighed for at stille spørgsmål på 

mødet og indsende spørgsmål på forhånd. Det er gratis 

at deltage i webinaret, men tilmelding er nødvendig. Du 

kan tilmelde dig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

via linket her. 

Snart muligt at indsende ansøgning om hektarstøtte 

Onsdag den 1. februar åbner Landbrugsstyrelsen for 

indsendelse af ansøgning om hektarstøtte. Du er meget 

velkommen til at ringe til din planterådgiver, og få en tid 

til at komme ind forbi kontoret. 

Med den nye landbrugsreform kan man nu få tilskud for 

eksisterende markkrat på sine landbrugsarealer, hvis 

de har den rette størrelse, mængde af træer, buske mv. 

Markkrat omfatter klynger af træer og buske over 100 

m
2
, der findes på tilskudsberettigede arealer i 2022, og 

som ikke er berettigede til grundbetaling i 2022. Mark-

krat er dermed eksisterende ikke-produktive elementer 

til forskel fra småbiotoper, der er nye elementer. 

Følgende regler skal alle være opfyldt, for at du kan få 

oprettet et areal som markkrat:  

• Det skal være etableret senest 1. juni 2022, så 

det kan ses på luftfoto fra sommeren 2022 (SOP 

2022 i Internet Markkort) 

• Det udgør et sammenhængende areal på mellem 

0,01 og 0,5 ha 

• Det er dækket af mindst 75 pct. levende træer 

og/eller buske 

• Det er mindst 10 meter bredt på den korteste led 

• Det er helt omsluttet af fem meter tilskudsberetti-

get omdriftsmark i 2022 

• Det ligger minimum fem meter fra andre markkrat 

• Det må ikke have været indberettet som lavskov i 

2022 

 

Nyt fra Planter 
v/ Lisbeth Exsteen  

  
Quick  

analyse 

Standard  

analyse 

Analyseres for N NPK 

Pris pr. tank 

på en adresse 
1.100 kr./prøve 1.400 kr./prøve 

Pris pr. efter 

følgende tank 

på samme adr. 

900 kr./prøve 1.200 kr./prøve 

Fortsættes næste side 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/invitation-hoer-om-det-nye-etableringstilskud-til-unge-landbrugere-og-gartnere?utm_campaign=invitation-hr-om-det-nye-etableringstilskud-til-unge-landbrugere-og-gartnere&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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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 

Eftersom markkrat ikke tidligere har været støtteberetti-

get, ligger det uden for markblok. Det er derfor nødven-

digt at sende ændringsforslag i Internet Markkort i 

Landbrugsstyrelsens Tast selv for at få markkrattet med 

i markblok. Landbrugsstyrelsen forventer at få mange 

ændringsforslag om markkrat, og at sagsbehandlingsti-

den vil blive længere end hidtil. Det vil derfor være en 

fordel at få indsendt ændringsforslag tidligst muligt.  

Prøv FarmTracking gratis frem til 31. marts 2023 

Husk at du frem til den 31. marts ganske gratis kan prø-

ve, om FarmTracking er noget for dig. Med FarmTrack-

ing slipper du for løse noter, du får overblik over dine 

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

Tracking gør det muligt for dig at klare kontorarbejdet 

der, hvor du er.  

Ring gerne til din planteavlskonsulent og hør mere om, 

hvad FarmTracking kan byde på. 

 

T ilskudsordningen Økologisk Investeringsstøtte 2022 

er åben og der kan søges om tilskud til investerin-

ger i teknologier, der forbedrer produktiviteten på din 

økologiske bedrift. Tilskudsrunden lukker 1. marts 2023 

Står du overfor en investering i nyt udstyr indenfor de 

næste par år, er det værd at kigge nærmere på denne 

tilskudsordning, da listen med tilskudsberettigede tek-

nologier er lang. 

Den samlede pulje er på 140 mio. kroner, der er fordelt 

på følgende indsatsområder: 

1. Svin 

2. Kvæg 

3. Frugt, bær og grønt 

4. Planteavl 

5. Æg og fjerkræ 

6. Får og geder 

Du får tilskud til 40 % af investeringen beregnet ud fra 

standardomkostninger fastsat af Landbrugsstyrelsen og 

der skal investeres for minimum 100.000 kr. For at kom-

me i betragtning til tilskud skal bedriften have et ar-

bejdskraftbehov på 830 timer og være registeret som 

økologi eller have søgt om autorisation.  

Er du interesseret i at søge tilskud eller høre mere om 

ordningen skal du kontakte planterådgiver Simon Munk 

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

plante- og økologirådgiver Jacob Dam Nielsen på tele-

fon 5690 7818 eller på mail: jdn@blf.dk  

Du kan selv læse mere om ordningen i Landbrugsstyrel-

sens tilskudsguide her: Økologisk Investeringsstøtte 

2022 

Teknologilisten med de tilskudsberettigede teknologier 

med tilhørende specifikationer og obligatoriske elemen-

ter kan ses her Teknologilisten. 

Økologisk investeringsstøtte 2022 – Kan du få tilskud? 
v/ Simon Munk 

mailto:sjm@blf.dk
mailto:jdn@blf.dk
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette-2022
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette-2022
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Teknologiliste_OEIS22.pdf
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Årets Agerfugle-landmand dyrker lærker og viber 
v/ Elisabeth Falk 

V iben og lærken er forårsbebudere – og dem vil 

årets agerfugle-landmand gerne have besøg af. Og 

de besøger gerne Simblegård, hvor Lennart Westh bor 

sammen med sin familie. 

Lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jæ-

gerforbund har nemlig peget på Lennart Westh som 

Årets Agerfugle-landmand i 2023. Og de begrunder de-

res valg med, at Lennart Westh gør meget, for at lær-

ker, viber og agerhøns skal føle sig hjemme på Simble-

gård. 

Lennart Westh siger: ”Jeg synes jo egentlig ikke, at jeg 

gør noget særligt. Det, som jeg gør, kan andre land-

mænd også gøre. Nogle gør det måske allerede”. 

Men de tre foreninger vurderer, at det netop er noget 

særligt, når Lennart gør plads til agerlandets fugle. 

På Simblegård er der både lærkepletter, barjordsstriber, 

brak og græsset eng til viber. Tiltag, som giver agerfug-

lene ynglesteder og føde, og som kan forenes med et 

effektivt landbrug. 

Lennart Westh blev udnævnt som Årets Agerfugle-

landmand på Bornholms Landbrug & Fødevarers plan-

teavlsårsmøde den 19. januar 2023. 

Ønsker du yderligere information, så er du velkommen 

til at kontakte: 

• Lennart Westh, årets agerfugle-landmand 2023, 

mobil 5174 3895 

• Carsten Andersen, Dansk Ornitologisk Forening, 

mobil 2344 0256 

• Simon Munk, plante- og naturrådgiver på Born-

holms Landbrug & Fødevarer, tlf. 5690 7814 

• Elisabeth Falk, projektleder ”Fremme af agerlan-

dets Fugle”, Bornholms Landbrug & Fødevarer, tlf. 

5690 7815 

I juni 2021 blev der afholdt markvandring i projektet - netop på Simblegård 

I projektet samarbejder Dansk Ornitologisk For-

ening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 

Jægerforbund og Bornholms Landbrug & Fødeva-

rer. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og 

Bornholms Regionskommune. 
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H vis en gyllebeholder er etableret efter 1. januar 

2007 og er mindre end 300 meter fra nabobeboel-

se på etableringstidspunktet, er det relevant at se på, 

hvilken gylle, der opbevares i beholderen. 

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, 

skal beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og 

kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra 

nabobeboelse på etableringstidspunktet, være forsynet 

med fast overdækning, medmindre de er lovligt etable-

ret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en 

godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før 

den 1. januar 2007. 

Dette gælder også, hvis man opbevarer returgylle fra 

biogasanlæg, som bl.a. indeholder svinegylle. Du kan 

derfor som mælkeproducent have en gyllebeholder med 

kvæggylle uden fast overdækning, som ligger 300 m 

eller tættere på nabobeboelse. Men hvis der kommer 

afgasset returgylle i beholderen, skal den  overdækkes. 

Det samme gælder selvfølgelig, hvis der kommer svine- 

eller minkgylle i beholderen. 

Der skal ikke ske fast overdækning, hvis beholderen er 

lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i 

henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse 

meddelt før den 1. januar 2007. Med etableringstids-

punktet menes det tidspunkt, hvor beholderen er byg-

get. Det har derfor ikke nogen betydning, om der tidlige-

re har været kvæggylle i beholderen, når bare beholde-

ren er etableret før 1. januar 2007. 

Returgylle fra biogas kan udløse krav om fast  

overdækning – også på kvægbrug 
v/ Elisabeth Falk 

J eg vil gerne slå et slag for et lokalt tilbud til børn på 

Bornholm, et tilbud til de børn, hvor deres ene eller 

begge forældre har været eller er udsendt på missioner 

for Danmark. Heldigvis er det sådan at langt de fleste af 

vores udsendte personer kommer hjem uden hverken 

fysiske eller psykiske mén. Udsendte personer, i denne 

sammenhæng, er soldater, politi, beredskab eller fra 

sundhedssektoren.  

Men der er børn der hjemme, som tænker over at deres 

mor eller far er væk i en længere periode. De kan have 

behov for et sted til at være sammen med ligesindede, 

nogle ligesindede at tale med og måske dele deres be-

kymringer med.  

Det sted er Klub Veteran Kids!   

Så vær med til at støtte Klub Veteran Kids – bliv 

medlem af venneforeningen! 

Klub Veteran Kids er et gratis klubtilbud til børn og unge 

af både nuværende og tidligere udsendte i Danmarks 

internationale missioner – veteraner. 

De mødes på KFUM’s Soldaterhjem i Rønne, og på 

deres  facebookside kan du finde megen information  

om deres aktiviteter: 

 www.facebook.com/klubveterankidsbornholm 

For at støtte disse aktiviteter og fremme kendskabet til 

Klub Veteran Kids er der etableret en Venneforening, 

hvor al overskud går til Klub Veteran Kids. 

Medlemskab koster 300 kr. årligt for privatpersoner og 

1.000 kr. for virksomheder/institutioner/foreninger. 

Indbetaling kan ske via MobilePay: 470202 eller bank-

konto (Sydbank): 7051-1157003 

NB! Ved indbetaling er det vigtigt at angive navn, adres-

se, mailadresse og ”Venneforening, Klub Veteran Kids”. 

Støt et tilbud til børn!  
v/ Thomas Bay Jensen  

http://www.facebook.com/klubveterankidsbornholm
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R egeringen har trukket en gammel sag op af hatten. 

Man vil afskaffe en helligdag og man har fået øje 

på St. Bededag. Nu går man det skridt videre som Stru-

ense ikke fik taget. Struense fjernede 11 helligdage 

men bevarede bl.a. St. Bededag. Nu er vi så tilsynela-

dende kommet dertil, hvor den også skal væk. 

Retorikken om St. Bededags afskaffelse er, at vi skal 

producere mere i Danmark, så vi har til den militære 

oprustning. Herunder bidrag til krigen i Ukraine. Forkla-

ret kort = vi skal arbejde mere, producere mere og tjene 

mere til landet.  

Så kirken og regeringen i krig mod hinanden. For at 

genbruge tidligere retorik, så kan man snakke om krig 

eller en særlig militær eller politisk operation. Regerin-

gen vil støtte Ukraine og er dermed indirekte i krig mod 

Rusland. Os lønmodtagere er i krig mod arbejdsgiverne 

eller er det mod regeringen? Overenskomstforhandlin-

gerne har St. Bededag med i spillet. Medierne kan jo 

næsten bringe St. Bededagskrigen op i samme omfang 

som Ukrainekrigen. Fronten kører frem og tilbage.  

Kernebudskabet er, at vi skal producere mere i Dan-

mark fordi udgifterne stiger af den ene eller anden 

grund. Det er blevet nævnt, at en arbejdsdag mere ska-

ber 3 mia kr. mere. Jeg har ikke regnet efter, men tager 

det med videre.  

Et andet sted i landet er en anden krig gået i gang. 13 

tidligere minkproducenter tager produktionen op igen. 

Fluks har vi en krig kørende på, om vi skal have mink i 

Danmark igen. Nu er produktionen startet op igen med 

en masse kontroller og test af mink og ansatte.  

Jeg er godt klar over, at ikke alle mink kommer i produk-

tion igen. Men tankevækkende er det, at minkerhvervet 

tidligere stod for en eksportværdi på 8 – 9 mia kr. Sæt-

ter jeg eksportværdien over for bruttonationalproduktet, 

svarer det gamle minkerhverv til 3 St. Bededage.      

Det er ikke nemt at gøre masserne tilfredse. Der udtryk-

kes nej tak til minkproduktion og indtjening herfra. Der 

udtrykkes nej tak til at miste St. Bededag som fridag. På 

den anden side udtrykker regeringen ikke lyst til at hæ-

ve skatterne. Måske lidt tvært imod, for min topskat er 

blevet reduceret. Men der skal flere penge i den fælles 

kasse.  

Vore indbyrdes krige kunne måske ende i en form for 

våbenhvile. At mens vi overvejer St. Bededag, bliver 

den ugentlige normale arbejdstid sat på op til 40 timer. 

Det er da en erindring fra min tid på arbejdsmarkedet. 

Det vil give lidt over 100 arbejdstimer mere pr. lønmod-

tager. Så er der plads til at kompensere for St. Bede-

dag, forsvarsopdatering og de mink, som vi mangler i 

produktionen.  

Til drøftelserne i våbenhvilen kan vi så tage den fulde 

dans om helligdagene: Juleaftensdag, Første Juledag, 

Anden Juledag, Nytårsaftens dag, Nytårsdag, Skærtors-

dag, Langfredag, Anden Påskedag, Kristi Himmelfarts-

dag, Anden Pinsedag. For fuldstændigheden Første 

Maj og Grundlovsdag. Ja der er faktisk mange dage, 

hvor vi også kunne arbejde mere. Ikke bare fredag ef-

termiddag.  

Med frygt for at ende mine dage som Struense kunne et 

andet forslag være: De, der ikke er medlemmer af Fol-

kekirken eller andre trosretninger, skal ikke have ret til 

helligdage. Er man ikke troende på, at den syvende dag 

er hviledag, skal man ikke have fri på Kirkens helligda-

ge.  

Med 2,6 mio lønmodtagere er de politiske tanker med 

St. Bededag at skaffe 2,6 mio ekstra arbejdsdage.  

Af arbejdsstyrken på 2,6 mio er 25 % ikke medlem af 

Folkekirken. Hvis de heller ikke er medlem af andre 

trosretninger, er der 650.000 personer, som kan arbej-

de på alle de skæve helligdage. Med ca. 9 reelle skæve 

helligdage om året, kan de præstere næsten 6 mio ar-

bejdsdage.  

Så det er en meget bedre forretning, at lade ikke-

medlemmer af Folkekirken arbejde på de skæve hellig-

dage, frem for at tage St. Bededag fra Folkekirkens 

medlemmer og øvrige lønmodtagere.  

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Den skæve vinkel - Krigen om St. Bededag 
v/ Henry Jespersen 
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F redag den 10. februar 2023 kl. 9.00 til 15.00 afhol-

der Frøsektion Bornholm Frødag på Maskincenter 

Bornholm, Almindingsvej 2A, 3720 Aakirkeby.  

Program for dagen: 

9.00 Kaffe og the 

9.30 Velkomst ved Torben Ipsen, Frøsektionen og 

 Carsten Kofoed Maskincenteret 

9.45 Nyt om plantebeskyttelse ved Landskonsulent 

 for frø, Kristian Juranich 

10.30 Havefrø på Bornholm ved frøkonsulent Bjarne 

 Hansen og avlschef Jens Olav Høst Hansen, 

 Vikima Seed, Holeby 

11.30 Fremtidens frøavl på Bornholm ved afdelings-

 leder Thomas Jørgensen DLF Bornholm 

12.00 Frokostsandwich og øl/vand 

12.30 Præsentation af rækkedyrkning ved Lars Møller 

 Andersen, Møller Andersen maskiner til frøavl 

 Præcisionssåning ved Asger Jørgensen, 

 Väderstad Danmark 

 Forsøgsresultater af rækkedyrkning ved  

 Kristian Juranich 

14.00 Kommer der CO2 afgift på dansk frøavl ved 

 Thor Gunnar Kofoed 

14.30 Generalforsamling Frøsektionen 

 

Alle med interesse for frøavl er velkomne, arrangemen-
tet er gratis men kræver en tilmelding senest mandag 
den 6/2-23 til: 
 
Torben Ipsen på mail : kuregaard@live.dk eller SMS 
6139 1261 eller via BLF’s hjemmeside på www.blf.dk/
kalender/frodag 
 
 

FRØDAG - Frøsektionen Bornholm 

B ornholms Landbrug & Fødevarer har en stand på 

Jobmessen fredag den 10. februar i Rønne Idræts-

hal. 

Her vil vi både promovere ledige jobs i Bornholms Land-

brug & Fødevarer og i landbruget. 

Så hvis din bedrift har behov for arbejdskraft og har le-

dige stillinger, så send Karen Brandt en beskrivelse af 

hvad I har behov for, i form af et stillingsopslag. 

I skal også være meget velkomne til at komme og være 

end del af BLF-standen. 

Giv gerne besked om I vil deltage på standen og/eller 

om I vil promovere ledige stillinger til Karen Brandt in-

den den 7. februar på kb@blf.dk 

Og tredje mulighed er at have egen stand på Jobmes-

sen. Hvis du er interesseret i egen stand kan du tilmel-

de din virksomhed på www.jobmessebornholm.dk 

Du er også velkommen til at kontakte Niels-Jørn Munch 

på jobcenteret på tlf. 5692 2903.  

Bornholms Jobmesse 
v/ Thomas Bay Jensen 

mailto:kuregaard@live.dk
https://www.blf.dk/kalender/frodag
https://www.blf.dk/kalender/frodag
mailto:kb@blf.dk
http://www.jobmessebornholm.dk
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P å Bornholms Landbrug & Fødevarers næste generalforsamling den 

15. marts, præmieres ”Den gode arbejdsplads” i landbruget på 

Bornholm. 

Vi opfordrer alle medarbejdere, gårdejere, folk med tilknytning eller 

kendskab til landbruget på Bornholm til at indstille bedrifter til prisen 

”Den gode arbejdsplads”. Indstillingerne skal komme med en motivati-

on på, hvorfor netop den arbejdsplads skal vinde prisen. 

Kriteriet for at kunne blive nomineret er at arbejdspladsen skal have 

mindst 2 beskæftigede. 

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 eksempler, 

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 samfundet 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 ar-

bejdsplads er god. Derfor send din indstilling ind med en begrundelse. 

Både du og den pågældende arbejdsplads 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 


