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D et er desværre ikke en lækker bil 

med vild acceleration, der er tale 

om. Det er den nye virkelighed for Born-

holm i Vandmiljøplan 3.  

400 ton kvælstof er det indsatskrav, 

Bornholm skal levere i planperiode 3, 

hvor det var nul tidligere. 

I landbrugsaftalen bliver vandmiljøet 

håndteret ved, at aftalen indeholder re-

duktioner på 10.800 ton kvælstof ud af 

et samlet reduktionsbehov på 13.100 

ton (hele landet). Disse reduktioner skal 

hovedsageligt skabes uden for dyrk-

ningsfladen, og bygger på frivillighed 

med kollektive virkemidler som ud-

gangspunkt. Vi kender dem som våd-

områder, skovrejsning og udtagning af 

lavbundsjorde. Tiltag der tilmed kan 

gavne klima, vandmiljø og biodiversitet. 

Sker det ikke ved frivillighed, bliver der 

skruet op for den målrettede regulering, 

hvor efterafgrødekrav har stor indgriben 

i dyrkningsfladen. Den målrettede regu-

lering håndterer pt. 3.500 ton N, og fort-

sætter, men kan altså også øges. 

Hidtil har Bornholm været fri for kravet 

om målrettede efterafgrøder, men frem-

adrettet skal vi have 30-32% målrettede 

afgrøder for at levere en reduktion på 

136 ton N. Derudover forventes et yder-

ligere krav om reduktion af N på 175,9 

ton efter 2025. Og så går Bornholm i 

sort med over 60% efterafgrøder. Det vil 

true den animalske produktion. Den 

resterende mængde på op til 400 ton N 

skal primært findes ved vådområder og 

skovrejsning mm. 

Som modvægt til efterafgrøder er der 

de frivillige virkemidler, og især minivåd-

områder kan opfylde en pæn del af be-

hovet for reduktion af kvælstof til vand-

miljøet. Derfor er det ret vigtigt, at vi alle 

begynder at se på, om vi kan placere et 

minivådområde på vores bedrifter for 

kollektivt at levere på kvælstofreduktio-

nen. 

For nogle vil det nok ikke give mening, 

medens det for andre, vil passe fint ind. 

Hvordan gik det til, at Bornholm gik 

fra nul til 400 ton N i indsatskrav 

Ja det er såmænd simpel matematik. 

Man har beregnet hvor stor sammen-

hængen er mellem algevækst og kvæl-

stofudledning til et givet kystvand. På 

Bornholm er denne sammenhæng 

endog meget lille, fordi vi har en stor 

gennemstrømning/bortledning, og jord 

der holder rimelig godt på næringsstof-

ferne. Når et tal i ligningen bliver meget 

lille, så skal det andet være meget stort. 

Nr. 2 Februar 2023 

Fra nul til 400 på et øjeblik 
v/ bestyrelsesmedlem Stine Mikkelsen 

Fortsættes næste side 
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SÅ… fordi det påvirker vandmiljøet så lidt, når vi redu-

cerer vores udledning fra Bornholm, så er logikken jo, at 

vores reduktion skal være meget stor. Simpelt! 

Ja det er til at græde over, men det går ikke rigtig væk, 

selvom det er tudetosset, og Østersøen ikke får det 

bedre. 

”Hope is not a strategy” var der vist nok en, der sagde, 

men der kommer heldigvis en Second opinion, og for-

håbentlig vil man se, at det er så tosset, som det står 

nu, at det ikke rulles fuldt ud. Der vil også komme nye 

virkemidler til, blandt andet vådområder.   

Vi har kæmpet for at redde vores slagteri her på Born-

holm, og vi har et mejeri, der leverer kvalitetsprodukter 

til hele verden. Vi har en stærk fødevarefortælling, og 

det er kapital og arbejdspladser og dermed skattekroner 

og sammenhængskraft til det bornholmske samfund, 

det kan alle da kun bakke op om, skal bevares. 

Emnet er vigtigt for os alle, og vil blive taget særskilt op 

på Generalforsamlingen den 15. marts. 

Kilde: Seniorkonsulent Philip Brask Madsen L&F 

Husk at  

Bornholms Landbrug  
& Fødevarer  

afholder ordinær  
generalforsamling  

onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 
på Hotel Balka Strand 

 

Se mere på sidste side! 
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S å blev 2023 for alvor også skudt i gang i 4H. Efter 

15 års dedikeret arbejde har Sussie Holmtoft takket 

af, og nu givet stafetten videre til mig. Og hold nu fast, 

hvor jeg glæder mig til at føre fanen videre for et af 

øens mest inspirerende foreningsfællesskaber. Det er 

store træsko at udfylde, og jeg er stolt over at træde ind 

i dem. Jeg glæder mig til at være med til at forme nye 

veje, og sætte rammen for fremtidige projekter for børn, 

unge og deres familier på øen. Først og fremmest hand-

ler det for mig om at få mødt så mange medlemmer og 

frivillige som muligt, være med hvor det sker og derud-

over finde hoved og hale i de mange gule post-its og 

idéer, jeg indtil videre har samlet på mit skrivebord på 

Kannikegaard.   

En kæmpe håndsrækning til nye tilflytterfamilier  

Jeg glæder mig meget til at blive en del af 4Hs fælles-

skab med bestyrelse, medlemmer og frivillige, og ser 

frem til at vi sammen kan fortsætte og videreudvikle 

foreningens spændende projekter - gerne med endnu 

flere medlemmer – og gerne med en kæmpe håndsræk-

ning til nye unge tilflytterfamilier. For rigtig mange - og 

især for børnefamilier - kan det i dag ikke blive meget 

mere attraktivt med fritidsaktiviteter og fællesskaber, der 

fordrer det sunde børneliv og den bæredygtige dannel-

se: Et sted hvor børnene kan komme på græs sammen 

med andre børn, få vind i kinderne, kæle med en gris 

og finde ud af, hvad alt det der med jord-til-bord egent-

lig betyder. Det handler om at få hænderne i mulden, få 

snuden væk fra skærmen og blive klog på, hvem de der 

Clara Frijs og Ingrid Marie i grunden er. 4H har et stort 

potentiale til at opfylde denne efterspørgsel, og derfor 

glæder jeg mig til at gøre vores profil endnu skarpere i 

den retning.  

Nye frø, sår nye idéer og giver nye skud! 

Som mange andre foreninger er 4H, både på øen og på 

landsplan, også udfordret på det punkt, der handler om 

at fange familiernes tid og engagement, men den udfor-

dring glæder jeg mig til at kradse i. Jeg tror, man er 

nødt til at tænke ud af boksen i forhold til at aktualisere 

de tilbud, der allerede findes, og blive ved med at ny-

tænke og hele tiden justere i forhold til sin kommunikati-

on for at følge med sin tid - og for at fange nye hænder. 

Jeg håber at kunne bruge rigtig meget af min erfaring 

inden for både kommunikation og formidling, frivillig-

organisering og det pædagogiske felt i forhold til at væ-

re med til at få foreningens (fremtidige) projekter ud 

over stepperne.  

Fra Bornholm til København - og tilbage igen 

Jeg er 31 år, og flyttede tilbage til Bornholm for to år 

siden efter at have boet mange år i København, hvor 

jeg også har uddannet mig. Indtil for nylig har jeg været 

ansat som pædagogmedhjælper i Trilobitten - et enormt 

inspirerende arbejde, som har givet mig utrolig meget 

både fagligt og personligt. Til daglig bor min kæreste og 

jeg på en lille landejendom uden for Årsballe, og her 

bruger vi næsten al tiden på haveholdning, grøntsags-

dyrkning og vores fælles drøm om en æbleplantage. 

Derudover nyder jeg at være kommet tættere på famili-

en, både på Bornholm og på Christiansø. 

Jeg glæder mig til et langt samarbejde med Bornholms 

Landbrug & Fødevarer. Jeg ved, der venter en masse 

spændene opgaver, og dem ser jeg frem til at løse.   

Generalforsamling 

i Bornholms  

 

 

 

afholdes på Kannikegaard.  

Tirsdag den 7. marts kl. 19.00  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Med forår kommer forandring... også i 4H  
v/ Anna Orheim Harboe Jensen   
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Årsmøde Kvæg 2023  

- sæt kryds i kalenderen 
 

Årsmøde Kvæg 

afholdes  

torsdag den 23. marts på Kannikegaard 
 

Vi har endnu ikke programmet helt på plads,  

så mere info følger, men sæt allerede nu kryds  

i kalenderen. 

Tilmelding:  

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din  

tilmelding senest fredag 17. marts til Lene Møl-

ler på tlf.: 5690 7823 eller på mail lm@blf.dk.  

Pris: 500 kr. pr. person.  
 

Årsmøde Gris 2023 

 

LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 14. marts kl. 14.00  
 

På Kannikegaard i Aakirkeby kommer  

Finn Stenbye, indehaver af firmaet Born-

holms Agro- og Ventilationsservice  

og fortæller om sin virksomhed og generelt om 

mekanisering og automatisering i landbruget i 

de senere år, og om fremtidige muligheder for 

at gøre arbejdet nemmere, mere præcis og me-

re interessant. Firmaet satser nu mere på leve-

ring af varmepumper og energibesparelser.  

Efter kaffen afholder vi  

den årlige Generalforsamling.  

  

Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201  

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

 

Fredag den 10. marts kl. 9.30  

i Aakirkeby-Hallerne 
 

Program: 
 

 09.30 Kaffe og velkomst  

 v/ Stine Mikkelsen, Formand for Gris, BLF 

 09.45  Præsentation af produktionsresultater 

 2022 samt af årets  producenter  

 v/ Kirsten Kyndesen, BLF 

 10.45  Erfaring med PRRS og Ap2 sanering  

 v/ Preben Bjerregaard, Griseproducent 

 Ellesgaard/SP-Agro 

 11.05  Den politiske side af dansk  

 griseproduktion – visioner  

 v/ Marianne Lynghøj Pedersen,  

 Chefkonsulent, Sektor Gris, L&F 

 11.50  Markedsorientering  

 v/ Sisse Villumsen Schlægelberger,  

 Specialkonsulent SEGES (via Teams)  

 Den aktuelle situation, forventninger til 

 prisudvikling og ændringer i beregnet 

 notering 

 12.05  Frokost  

 13.00  Fokus på velfærden i griseproduktionen  

 v/ Niels-Peder Nielsen, Chefkonsulent, 

 Sektorsupport Gris, L&F 

 Aktuelle og ufravigelige krav i grisepro-

 duktionen, hvordan kommer  vi i mål på 

 den bedste og nemmeste måde? 

 14.15  Kaffe og afslutning 

 

Tilmelding senest tirsdag den 7. marts til  

Lene Møller, tlf.: 5690 7823 eller mail: lm@blf.dk. 

For deltagere udover 2 personer pr. besætning betales 

der kr. 500,- pr. person. Mødet er åbent for besætnings-

ejere, der ikke får ført E-kontrol. Disse vil alle blive af-

krævet 500 kr. pr. deltager. 

 

 

mailto:lm@blf.dk
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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  

virksomhedsejerens ægtefælle/samlever og ansatte.  
 

Der kommer løbende nye  

tilbud og du kan se dem alle her:  

www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele 

Få klippekort til markbesøg! 

Ligger dit høstudbytte til den lave side? 

Er proteinindholdet i dit korn for lavt, så  

der skal indkøbes for meget soja? 

Har du problemer med ukrudt og skadedyr i dine marker? 

 

Så kan du have gavn af at få en planterådgiver ud på markbesøg! Vi har 

stadig vores klippekortordning, hvor du køber klippekort til 5 markbesøg til 

en lavere timepris. Prisen for klippekortet er 3.300 kr. ekskl. moms (4.100 

kr. for ikke-medlemmer), så der er virkelig penge at spare! 

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

Tinglysning 
Husk at vi hos Bornholms Landbrug & 

Fødevarer tilbyder assistance med ting-

lysning. 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 
 

•   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 brug for IT hjælp? 

• Starter din PC ikke rigtigt op?  

• Får du mærkelige fejlmeddelelser?  

• Driller PC’eren bare? 

• Eller har du brug for hjælp til 

opsætning af PC og udstyr til 

digitale møder? 
 

Hjælpen er bare et opkald væk, så hvis 

du oplever problemer med din IT, så 

kontakt Torben Videbæk på  

tlf. 5690 7812 eller mail: tv@blf.dk  

Naturtjek - få mere natur  

på din ejendom 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

kan vi nu tilbyde et Naturtjek.  

Et Naturtjek er et værktøj til landmænd 

og lodsejere, der ønsker at få synliggjort 

naturværdierne på deres ejendom og få 

en konkret plan til, hvordan man bevarer 

og udvikler naturen og styrker biodiversi-

teten på sin ejendom. 

 

Kontakt  

Simon Munk  

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

http://www.blf.dk
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Energiøen 
v/ Henry Jespersen 

F ormanden havde i sidste uge et indlæg i Tidende 

som svar på samfundets ønsker til energiø, trans-

formerstation og dens afledte virksomheder. Indlægget 

gik bl.a. på arealanvendelsen til anlæggene. Jeg tror 

behovet for areal er meget større.  

Jeg tager mit afsæt i de seneste ugers offentliggjorte 

ønsker til virksomheder i energiø komplekset. Det er 

næsten blevet som i en valgkamp nu, hvor vi alle skal 

overgå hinanden i ønsker til hvad, vi kunne tænke os i 

erhvervsparken med energi. Som borger og lodsejer må 

det virke lidt forstemmende med al den iver efter at ind-

drage arealer i energiøen.  

Med alle de ønsker jeg har hørt, vil jeg prøve at liste et 

arealkrav op:  

Transformerstationen fylder 60-70 ha. Der er nu ønsker 

om at brede den ud, så der kommer en sprækkedal 

gennem anlægget. Så fylder det omkring 100 ha. For at 

skærme stationen er der ønsker om skovtilplantningen, 

kaldet El-mindingen. Det skal være 300 meter bredt, så 

det er ca. 100 ha mere. 

I tilknytning til anlægget skal der laves et Greenlab 

Bornholm, inspireret fra Skive Kommune. På Krak har 

jeg målt det op til små 200 ha. I Greenlab Bornholm 

skal være alle de virksomheder, som i dag er mere eller 

mindre kendte og som bruger energi. Og som fungerer i 

samspil med hverandre. Det er vel også her, der skal 

være plads til forskning og udvikling af nye teknologier. 

Det ligger også nogenlunde fast, at der skal bygges et 

power to X anlæg. Det kommer nok til fylde 100 ha in-

den alle faciliteter er på plads.   

Sammen med power to X omtales også et elektrolyse-

anlæg, som skal producere brint, der senere skal indgå 

i forskellige forbindelser. Elektrolyseanlægget skal bru-

ge en masse vand. Derfor er foreslået et nyt rensnings-

anlæg, hvor det rensede spildevand bliver brugt i elek-

trolyseprocessen. Så det skal vi også have plads til.   

Politisk er der endvidere ønsker om reservationer af 

arealer til nye virksomheder. Arealerne skal være store 

nok til potentielle, men i dag ikke kendte virksomheder. 

Det kunne være reservation af 200 ha.  

Hele erhvervsparken har Læsåen løbende igennem. 

Der er sikkert også nogle gravhøje. Både Læsåen og 

gravhøjene skal beskyttes med f.eks. 100 ha som be-

skyttelsesområder.  

I alle processerne kommer en del spildvarme. Mere end 

der genbruges i andre anlæg i Erhvervsparken. Jeg har 

forstået, at spildvarmen kan forsyne alle fjernvarmean-

læg på Bornholm. Så vi skal have plads til en varmesta-

tion til fjernvarmen.  

For egen regning foreslår jeg Vandkulturhuset placeret 

på havsiden af Sdr. Landevej. Der er alligevel ikke 

plads til det på Rønne Havn. Og bekvemt kan vi hente 

en masse varme fra den Grønne Erhvervspark.   

Endelig skal der laves nye veje og parkeringspladser. 

Ikke mindst parkeringspladser, for det har vi det med at 

glemme ved byggerier på Bornholm.  

En sum på alle ønsker til arealer regner jeg sammen til 

900 ha. Det svarer til 3 gange 3 kilometer. På et kort er 

det en firkant mellem St. Bakkegård og Brogård på den 

ene led. Og mellem havet og Strøbyhus på den anden 

led.  

Som rådgiver har jeg vurderet, at anlæggene kommer 

uanset hvor meget vi protesterer. Nogen eller måske 

mange har besluttet at anlæggene skal være her. Min 

tilgang er derfor, at lodsejerne må bede om at få en af-

klaring på deres position. Gerne en hurtig afklaring.  

Lodsejerne må bede om at få en fair behandling. Med 

alle de penge, der er i energiproduktion mv, må det 

kunne lade sige gøre at få erhvervet de nødvendige 

arealer, så lodsejerne kan komme videre med deres liv. 

Jeg havde en faster og onkel, som havde et hus, der lå 

der hvor en ingeniør havde tegnet en streg for en om-

fartsvej. Stregen forblev streg i 25 år, hvor faster og 

onkel ikke kunne sælge huset. Ingen ville købe huset 

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 
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og slet ikke kommunen. Faster og onkel sled sig op i 

fortvivlelser.  

Så Jacob Trøst og i andre politikere. Når I nu vil så me-

get energi for Bornholm, kom så ud og befri jeres væl-

gere for deres bekymringer og venten. Når det nu er 

bestemt, at ejendommene skal på skafottet, er der in-

gen grund til at vente.   

Min mor kan fortælle, hvordan der blev ekspederet un-

der 2. verdenskrig, hvor den danske stat byggede infra-

strukturer i stor stil. Her fik lodsejere, bl.a. landmænd, 

besøg af politiet med den kedelige besked, at ejendom-

men hermed var eksproprieret. Man fik 14 dage til at 

pakke indboet ned og komme væk med dette og besæt-

ningen. Så det er set før i historien, at der kan være 

tempo på i sagsbehandlingen. 

Min rådgivningstilgang er: Giv nu lodsejerne en fair be-

handling.  

A nsøgning om hektarstøtte 

Så er vi kommet i gang med at indsende ansøgnin-

ger om hektarstøtte. Du er meget velkommen til at kon-

takte din planteavlskonsulent, så du kan få en aftale om 

hektarstøtteansøgningen. Deadline for indsendelse er 

den 21. april. 

Indberetning af GHI, SJI og IPM 

Hvis ikke du allerede har fået indsendt dit gødnings-

regnskab, må du også meget gerne ringe for at få en tid 

hos din planteavlskonsulent. Fristen for at indsende 

gødningsregnskab, sprøjtejournal og IPM-skema er den 

31. marts. 

Rådgivningspakke præcisionsjordbrug 

Som noget nyt tilbyder vi nu en præcisionsjordbrugs-

pakke, hvor vi hjælper med udarbejdelsen af tildelings-

kort til gødskning. Med præcisionsjordbrug er der mulig-

hed for at optimere yderligere i markbruget, så vi mål-

retter vores indsatsmidler efter det stedsspecifikke be-

hov i marken. I pakken er inkluderet fastsættelse af 

kvælstofbehov for hver mark, udarbejdelse af tildelings-

kort og tildelingsfil til traktoren samt indlæsning af ”as 

applied-filerne” i Mark Online. Prisen er 35 kr./ha + ½ 

times startgebyr. 

Siden 2022 har det været muligt at erstatte efterafgrø-

der med gradueret gødskning. Omregningsfaktoren for 

præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder er 

11:1. Det betyder, at du skal have gradueret gødnings-

tildelingen på 11 ha af dine marker med korn og raps 

for at erstatte 1 ha efterafgrøder. 

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af udsædskort eller 

tildelingskort til graduering af planteværn, foregår det 

efter vores almindelige timepris. 

Stor stigning i kornpriserne  

– ikke mindst på Bornholm 

Danmarks Statistik har offentliggjort kapitelstaksterne 

for 2022. De viser ikke uventet en stor stigning i priser-

ne i 2022 i forhold til i 2021. Stigningen er på landsplan 

knap 48 % for byg og godt 45 % for hvede, mens de 

tilsvarende stigninger på Bornholm er på hhv. 53,8 og 

61,8. Se listen nedenfor. 

Du kan læse mere på Danmarks Statistiks hjemmeside: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/
nyt/NytHtml?cid=40252 

 

Nyt fra Planter 
v/ Lisbeth Exsteen  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40252
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40252
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K ampagnen #Bornholmblomstrer vil igen i år sætte 

kulør på det bornholmske landskab ved, at der sås 

blomsterstriber på de bornholmske marker og haver. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet 

med blomsterstriber i 2023 for at give en god land-

skabsoplevelse og sikre en større fødekilde for som-

merfugle, bier og andre insekter. For at det kan lykkes 

har vi brug for opbakning fra jer! 

I 2023 har vi valgt at fokusere på en flerårig blomster-

blanding med en lang blomstringsperiode til glæde og 

gavn for mennesker og insekter.  

Effekten af blomster 

Blomsterstriber i marken er et godt samtaleemne og et 

symbol på det blomstrende bornholmske samfund. 

Samtidig er blomsterstriberne en synlig måde at komme 

i gang med tiltag for biodiversiteten, ved at fylde land-

skabet med blomster til glæde for insekter og menne-

sker. Udsåning af blomster er understøttende for biodi-

versiteten ved, at de blomstrende planter udgør en stor 

føderessource for en lang række insekter, der er pres-

sede på ressourcer i agerlandet.  

Blomsterstriber har samtidig en positiv effekt for den 

øvrige fauna i agerlandet ved at et rigt insektliv forplan-

ter sig positivt i fødekæden og blomsterstriberne funge-

rer samtidig som skjul for agerlandets fugle og harer. 

Ved at placere blomsterstriberne som en buffer mellem 

den dyrkede mark og de omkringliggende naturarealer, 

mindskes påvirkningen fra markdriften og dermed be-

skyttes naturarealerne. Efter etablering af blomsterstri-

ber bør efterfølgende jordbearbejdning, især pløjning, 

undgås for ikke at skabe en såkaldt økologisk fælde, 

hvor levestedet for indvandrede insekter i blomsterstri-

ben ødelægges. 

 

Tilmelding og det praktiske 

Har du lyst til at deltage i kampagnen skal vi have din 

tilmelding senest 7. april, men meget gerne inden. Du 

skal selv stå for jordbearbejdning og udsåning af blom-

sterfrøene.  

Det koster 750 kr. at deltage i kampagnen. Ønsker du 

at tilså mere end 1000 m
2
 koster det 50 kr. pr. 100 m

2
 

udover de 1000 m
2
, for at dække udgiften til ekstra frø. 

Tilmelding eller spørgsmål til kampagnen 

#Bornholmblomstrer skal rettes til Simon Munk på  

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

Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

Bornholm blomstrer igen i år 
v/ Simon  Munk 

mailto:sjm@blf.dk
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K unne du tænke dig at være vært for Åbent Land-

brug til september i år, så må du meget gerne kon-

takte mig, så vi kan lave en aftale. 

Åbent Landbrug er en stor opgave, det siger alle der 

tidligere har været værter, men de siger til gengæld og-

så altid, at det har været en fed opgave og en kæmpe 

oplevelse for både dem selv, familien og ikke mindst 

deres medarbejdere.  

Du står ikke alene med opgaven. Både vi på BLF og en 

masse af dine kollegaer står parat til at assistere både 

med planlægningen, klargøringen dagene forud og ikke 

mindst på selve dagen. 

Åbent Landbrug er en fantastisk måde at fortælle sam-

fundet og omgivelserne om, hvad det bornholmske 

landbrug er, men det er også en enestående mulighed 

for dig som landmand at skabe noget PR om dig selv 

som arbejdsplads og rekruttere nye medarbejdere, men 

også en god mulighed for at skabe PR om det produkt 

du producerer og sælger.  

Så med denne lille korte artikel og et par billeder af tidli-

gere værter, så håber vi på, at der er en bornholmsk 

landmand, uanset produktionsgren, der vil tage opga-

ven i 2023. 

Ring meget gerne til mig på tlf. 5690 7801 og hør noget 

mere, eller ring til en af de tidligere værter, for at høre 

mere om hvad det kræver.   

Åbent Landbrug 2023 
v/ Thomas Bay Jensen 



BORNHOLMS 
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Bornholms Landbrug & Fødevarer 

afholder 

ordinær generalforsamling   

onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00  

på Hotel Balka Strand 

 

Vi starter med spisning kl. 18.00 

Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800, mail: bl@blf.dk eller 
 via vores hjemmeside www.blf.dk  

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

3. Debat om bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for  
Bornholms Landbrug & Fødevarer 

5. Vedtægtsændringer 

6. Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug & Fødevarer 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug & Fødevarer 

8. Øvrige valg 

9. Uddeling af legater og priser 

10. Eventuelt 

 

Detaljeret dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne. 

 

Biomasseleverandørforeningen & 

Halmleverandørforeningen 
afholder 

ordinær generalforsamling   

onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.00  

på Hotel Balka Strand 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Del-generalforsamling i Biomasseleverandørforeningen 

3. Del-generalforsamling i Halmleverandørforeningen 

4. Behandling af indkomne forslag til Biomasseleverandørforeningen og  
Halmleverandørforeningen 


