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eg er dybt frustreret og undrende,
men det burde jeg selvfølgelig ikke
være, vi har jo set det før! Nemlig at
medierne (og her især den røde presse)
igen er lykkes med at vinkle en sag, så
proportionerne er totalt forvrængede, og
den oprindelige substans er væk. Jeg
taler selvfølgelig om landbrugspakken.
Fra at være en udløber af regeringens
16 punkts plan, med det formål at give
et af de vigtigste eksporterhverv i Danmark bedre rammevilkår, er det blevet
til et sammensurium, af hvem der vidste
hvad, hvornår (og især hvad Rasmus
Jarlov ikke vidste). Og et forskerfnidder
der mest handler om teknikaliteter som
baseline beregninger og hvad man kan
indregne og især ikke indregne, når vi
kommer til påvirkning af miljøet. Det er
blevet til en miljøsag og et stormløb på
en minister. Det er ikke kønt og det er
ikke seriøst, når et erhverv har brug for
bedre vilkår, og man bliver rigtig træt af
at åbne for nyhederne. Selvom jeg har,
som overordnet tilgang, at jeg hører
modpartens argumenter, så har denne
omgang, været uudholdelig.
Det efterladte indtryk hos den almindelige borger er uden tvivl en bekræftelse i,
at landbruget er ligeglad med vores alles miljø. Så er det ligesom sat på plads
og dansken kan genkende billedet af
landmanden. Stigmatisering ja, men
verdensordenen er genoprettet. Nu gik
det ellers lige så godt, vi havde udsigt til

en tiltrængt forbedring af vores rammevilkår for at drive et landbrug, der både
er bæredygtigt i forhold til natur og miljø, samt i forhold til, at det er forretninger vi driver. Forretninger der skal kunne give økonomisk overskud.
Lad os bare håbe, at sagen igen kommer til at handle om landbrugets rammevilkår og falder på plads. At håbe på
et efterspil fra de forskellige medier der
retter op på, hvad sagen reelt drejer sig
om, er desværre nok alt for meget at
håbe på.
Derfor skal vi selv være aktive, når vi
møder folk, der gerne vil diskutere og
fortælle, at landbrugspakken har flere
vinkler og gavner miljøet på den lange
bane.

•

At den målrettede regulering som
aftalen lægger op til, er en direkte
udløber af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, og
som i øvrigt havde en SF’er som
formand.

•

At det danske korn har så ringe
proteinindhold, på grund af undergødskning, at det er ubrugeligt
til brødbagning og brygning af øl,
og samtidig betyder det, at der
skal importeres store mængder
soja til dyrefoder på den konto.
Fortsættes næste side
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•

At vi stadig står overfor en befolkningstilvækst
globalt set, der vil kræve store mængder mad
hvis alle skal kunne spise sig mætte, og det skal
de, ellers vil migrationen kun blive større og større.

•

At de fødevarer vi producerer i Danmark sætter
mindre klimaaftryk, end når de produceres i andre lande.

rammer for landbrug, erhverv, miljø og alle os der bor i
Danmarks udkant. Vi må også forvente af medierne, at
de fremstiller fakta korrekt, så danskerne ikke får en
forkert opfattelse af virkeligheden. Det har nok lange
udsigter før det sker, og derfor er vi alle nødt til at være
ambassadører for vores erhverv og dele fakta med de
folk vi møder, og som gider lytte.

•

At vi kan producere alt fra økologisk luksus til
billige fødevarer, der kan konkurrere på verdensmarkedet og skabe indtjening til landet.

•

At landbruget lever sammen med naturen.

•

At vi helt grundlæggende har brug for de samme
rammevilkår, som vores nærmeste naboer og
konkurrenter, for at få en fornuftig økonomi.

Foråret er på vej
Det er ganske vist. Dagene er blevet tydeligt længere
og fuglestemmerne vender gradvis tilbage. I dag var
bogfinken i gang med at hævde sit territorie og i sidste
uge, så vi lærken for første gang og nu glæder vi os til
at høre den. Selv på markerne ligner det tidligt forår i år,
og det er altid spændende, at se hvad en ny vækstsæson byder. Jeg har fået overtalt gemalen til at forsøge
med hestebønner i år, det har krævet noget tid. Nu
krydser jeg fingre for, at de får et optimalt år, ellers kommer jeg nok til at høre en del for det.

•

At vi trods ringe økonomi på de enkelte bedrifter
stadig er en god forretning for Danmark, når det
kommer til indtjening på eksport.

Selv politisk fnidder kan ikke slå skår i glæden over foråret og I ønskes alle et godt et, hvor jeg håber på, at vi
snart må gøde lidt mere.

•

At vi beskæftiger mange mennesker i den del af
Danmark, der kaldes udkant, og giver et skattegrundlag, der kan betale for en del offentlige ansatte.

Vi kender de ovenstående punkter til bevidstløshed,
fordi det er vores dagligdag - vores virkelighed, men det
er ikke det øvrige Danmarks virkelighed. Derfor står vi
overfor en forståelseskløft og vi er ikke særlig mange.
Der bor langt flere i byerne og det er også der medierne
har til huse og dermed også journalisterne. På deres tur
til arbejde møder de ikke meget landbrug og ikke mange mennesker, der beskæftiger sig med det. Det er på
stenbroen meninger dannes og mange politikere løber
efter disse meninger, for at sikre sig stemmer. Meningsdannerne burde tage ud af byen og møde landbruget
og basere sig på data i stedet for stemninger.
Vi forventer af vores politikere, at de skaber fornuftige

Faktura på mail
v/ Ulla Skov

D

et er nye tider, også hos Bornholms Landbrug og
fremover vil du få din faktura fra os, tilsendt på
mail.

Ønsker du at modtage din faktura med posten vil det
koste et administrationsgebyr på kr. 25 kr. og du skal
venligst give kontoret besked herom på tlf. 56 90 78 00
eller mail: bl@bornholmslandbrug.dk

www.bornholmslandbrug.dk
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Fremtidig Innovation og Rådgivning
v/ Thomas Bay Jensen

L

andbrug & Fødevarer igangsatte i 2015 en undersøgelse af hvordan SEGES og Rådgivningsvirksomhederne i fremtiden får effektiviseret udviklingen af
ny viden og rådgivet landmanden bedre, med det ene
formål at skabe en bedre bundlinje for landmanden.
Før jeg startede her på Kannikegaard, deltog jeg i januar i Formand- og Direktionsmødet på Axelborg, hvor
arbejdsgruppen præsenterede rapporten og dens anbefalinger.
Her i foråret tager arbejdsgruppen fra L&F på en interview runde hos alle rådgivningsvirksomheder i Danmark, med henblik på at kvalificere anbefalingerne til
handlinger. Bornholms Landbrug følger meget nøje
med i den udvikling og får besøg den 7. april.

lemmer og kunder som muligt, fordi det er gennem en
stærk forening, at vi kan sikre kvalitet i rådgivning og
service.
Vi arbejder på optimale løsninger gennem samarbejdsaftaler med andre rådgivningsvirksomheder, så vi altid
gennem Bornholms Landbrug kan levere specialiseret
viden til landmanden.
Jeg tror på, at Totalrådgivning, hvor vores medlemmer
og kunder både bruger vores faglige rådgivning og
økonomiske rådgivning, kan skabe en positiv forskel
for landmanden og dermed skabe det det handler om,
nemlig en bedre bundlinje.

Uafhængig af hvad Landbrug & Fødevarer vil anbefale
i en kommende strategi, er der en række anbefalinger
som vi i Bornholms Landbrug kan og skal implementere – allerede i morgen.

Men én ting er hvad SEGES, Axelborg og jeg tror på,
én anden ting er, hvad du som kunde mener. Det hører
jeg meget gerne om, fordi det er dig og din bedrift det
handler om. Så send meget gerne dine kommentarer,
bemærkninger og meninger i forhold til, hvordan vi
bedre betjener det bornholmske landbrug og dig.

Vi vil i fremtiden arbejde for, at vi har så mange med-

Mail til: tbj@bornholmslandbrug.dk

Landbrugets bidrag til ”Bright Green Island”-strategien
v/ Klaus H. Petersen

L

andbruget jagter konstant effektiviseringer, også
indenfor energiområdet og det gavner også miljøet.
Landbruget på Bornholm skruer fortsat ned for energiforbruget. 20 virksomheder har i løbet af 2015 valgt at
gennemføre energispare-projekter i samarbejde med
Bornholms Landbrug og har realiseret en besparelse
på 1,6 GW.
Medierne elsker at udstille landbruget, som den store
miljøsyndebuk. Men Bornholms Landbrug har i 2015
indsamlet dokumentation for energibesparelse svarende til 1.639.910 kWh. Det svarer til årsforbruget i ca.
300 parcelhuse i en familie med 2 voksne og 2 børn.
Eller en kulstofbinding (CO2) svarende til 1 ha egeskov.
Hvis man regner på tilskudsprocenterne er der i gennemsnit opnået et tilskud på 35%. Dog er tilskuddet
meget varierende. De største tilskud udløses ved investeringer i energieffektiv varmeforsyning såsom biobrændselsanlæg. Her udgør enkelte tilskudsprocenter
hele 66%. Udskiftning af ventilation og belysning ligger
typisk på 18-30%. Det samlede energispare-tilskud har
udløst en check til landmændene, her på Bornholm, på
ca. 720.000 kr!
Her er nogle eksempler på projekter i landbrugssektoren, som kan udløse energispare tilskud. Listen er ikke
udtømmende!

•

Varmeforsyning, herunder biobrændselsanlæg,
varmepumper

•

Ventilation

•

LED belysning + lysstyring

•

Traktor og maskininvestering

Husk på, at samtlige virksomheder kan få energisparetilskud, hvis der investeres i mere energieffektive løsninger. Dvs. denne tilskudspulje er ikke forbeholdt
landbruget og kan søges løbende hele året. Den reelle
energibesparelse kan sælges for 43 øre pr kWh+
moms.
Såfremt der investeres i staldinventar skal du også
være opmærksom på miljøteknologi tilskud, der for
kvæg åbner for ansøgninger 7. april og for svinestalde
åbner for ansøgninger 17. maj. Det kan lade sig gøre
både at få miljøteknologi-tilskud og energisparetilskud
til det samme projekt.
Hvis din virksomhed står overfor en investering, som
virker energibesparende, så husk at undersøge mulighederne for tilskud, før du skriver under på købskontrakten. Ring eller skriv til virksomhedsrådgiver
Klaus H. Petersen, tlf. 2420 8402,
e-mail: khp@bornholmslandbrug.dk

www.bornholmslandbrug.dk
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Flygtninge i landbruget – et tema i tiden
v/ Thomas Bay Jensen

R

egeringen vil forøge hastigheden af integrationen
af flygtninge med opholdstilladelse, og det skal
gøres ved hjælp at få flere i arbejde. De igangværende
3-partsforhandlinger og forhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landforening (KL) leder
sandsynligvis op i både nogle nye målsætninger, men
også en økonomisk pakke.
På Bornholm kan vi forvente mere end 180 nye fastboende flygtninge i 2016, og det tal stiger sandsynligvis i
2017.
I de bornholmske medier har det bl.a. været omtalt, at
borgmesteren med kommunalbestyrelsen arbejder
målrettet på en plan og at de gerne vil diskutere mulighederne på Bornholm med erhvervet, herunder hvordan vi i landbruget kan være med.
Hvilke muligheder eksisterer i dag.
I dag er der indenfor rammen af den nuværende Integrationslov muligheder for at tage flygtninge ind i landbruget. Uden at beskrive hele loven her, vil jeg kort
nævne 3 forhold.
1. Virksomhedspraktikordningen.
Praktikperioden kan vare op til 4 uger med mulighed
for forlængelse op til 13 uger og i nogle tilfælde helt
op til 26 uger.
Under virksomhedspraktikken modtager flygtningen
integrationsydelse, dermed er der ingen andre udgifter for arbejdsgiveren.
2. Ansættelse med løntilskud
Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af
medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige
overenskomst på området.
Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år
ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger.
Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 75,09 kr.
pr. time. (år 2016 gældende sats)
3. Sprog/Mentorfunktionen
Sprogmentor benyttes til at styrke kommunikationen
mellem arbejdsgiver og den enkelte flygtning.
Kan vi i landbruget bruge flygtningene? Til det spørgsmål kan vi vel kun svare, ja det kan vi sandsynligvis
godt. Det er mennesker og dermed en arbejdskraftsressource som enhver anden, men det vil naturligvis
kræve en opkvalificerings indsats.
Så længe det giver mening for vores medlemmer og
for Bornholm, er Bornholms Landbrug positiv overfor at
bringe de kompetencer i spil, som mennesker der er
flygtet besidder.
På Kannikegaard bistår vi gerne vores medlemmer
med råd og vejledning i denne sammenhæng. Vi ser
endvidere positivt på et kommende udspil fra både
Regeringen og Bornholms Regionskommune, men vi
vil også meget gerne høre din mening om hvilke muligheder, der kunne være. Så send gerne dine kommentarer og bemærkninger til mig på
tbj@bornholmslandbrug.dk.

Nye regler for stalddørssalg
v/ Signe Folke

E

n ny lovpakke kaldet ”Stalddørspakken” giver
småproducenter mulighed for at sælge renset fjerkræ og kaniner samt flere æg fra stalddøren.
Hidtil har producenterne kun måttet aflive og plukke
fjerkræet, inden det blev solgt fra stalddøren til forbrugeren. De nye regler åbner op for at producenten også
kan tage indvoldene ud af dyrene. Udover salg ved
stalddøren bliver det også muligt at sælge fjerkræet
eller kaninerne videre til bornholmske detailbutikker
som restauranter, gårdbutikker og supermarkeder.
Betingelserne for at kunne sælge renset fjerkræ og
kaniner er bl.a. at man er registreret hos Fødevarestyrelsen og har et egnet lokale med bl.a. kloak, vand,
bordplads og kølefaciliteter.

Den nye lovpakke er i høring nu og ventes at træde i
kraft til sommer.
Du kan få flere oplysninger om reglerne for stalddørssalg og indretning af produktionslokaler hos
Fødevarerådgiver Signe Folke. Tlf.: 5690 7816 eller
mail: sf@bornholmslandbrug.dk

(Filthøns af Anne-Grethe Rødvig)

www.bornholmslandbrug.dk
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Planterådgivningen orienterer
v/ Lisbeth Exsteen

P

lanteavlsmødet
Vi havde et særdeles velbesøgt planteavlsmøde
den 3. februar – over 100 deltagere mødte op for at høre, hvad vores 3 planteavlskonsulenter havde at berette
om aktuelle planteavlsrelaterede emner, og hvad Henry
Jespersen mener om forpagtningspriser, maskinøkonomi mv. Hvis du er interesseret i at se eller gense præsentationerne fra mødet, kan du finde dem på vores
hjemmeside under Download.
ADR kapitel 1.3-kursus
Vores sidste planlagte ADR kapitel 1.3-kursus afholdes
mandag den 29. februar kl. 14.00. Der er stadig ledige
pladser. Kurset foregår på Kannikegaard og er af ca.
2½ times varighed. Pris for kurset er 300 kr. pr. deltager. Tilmelding til Lisbeth på tlf. 5690 7872 eller på mail
le@bornholmslandbrug.dk.
Nåede du ikke at få tilmeldt dig et kapitel 1.3-kursus,
kan du blive skrevet op på venteliste i tilfælde af, at vi
arrangerer endnu et kursus senere på året.
Opfølgningskursus den 10. marts
Vi afholder opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og bevis torsdag den 10. marts, og det bliver sidste kursus
i denne omgang. Som tidligere nævnt bliver der ikke
afholdt opfølgningskurser på Bornholm den kommende
vinter, så her kan man først komme på kursus igen til
efteråret 2017.
Arealstøtteansøgning
Vi er i fuld gang med ansøgninger om arealstøtte! Fristen for at indsende ansøgningen er den 21. april. Fuldmagterne, vi fik, da NaturErhvervstyrelsen indførte elektronisk indsendelse af ansøgningen, vil udløbe i løbet af
det kommende år, og vi anbefaler derfor, at man enten
selv går ind i Tast selv-service og forlænger fuldmagten
(husk også at ændre startdatoen, da fuldmagten højst
kan gælde 5 år) eller kommer forbi kontoret med sit NemID nøglekort, så vi kan hjælpe med at forlænge fuldmagten.

Betalingsrettigheder
NaturErhvervstyrelsen har gjort alvor af truslen om at
inddrage overskydende betalingsrettigheder i 2015.
Dermed bliver det en udfordring at finde nye rettigheder, såfremt man ikke har nok i indeværende ansøgningsår. Overskydende betalingsrettigheder vil ikke blive inddraget i år men vil blive det i 2017, såfremt man
fortsat har et overskud. Man kan dermed ikke som tidligere holde betalingsrettigheder i live ved at rotere med
dem.
Gødnings- og sprøjteindberetning
HUSK at den 31. marts er frist for at indsende gødningsregnskab og sprøjtejournal! Ring og få en tid hos
din planteavlskonsulent!
Kursus i maskingennemgang
Maskinstationsforeningen afholder kursus i sikkerhedseftersyn af teknik i jordbruget. Kurset foregår onsdag
den 2. marts på Kannikegaard, og underviser er arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard fra
DM&E Arbejdsmiljø. Pris for kurset er kr. 1.250 inkl.
forplejning. For yderligere information og tilmelding kontakt Jesper Hansen, Jespers Maskinstation på tlf. 5696
9350 eller 3053 6350.
Dronebilleder
Som vi tidligere har nævnt her i bladet, er vi blevet de
glade ejere af en drone. Dronen skal anvendes i forbindelse med forsøgsarbejdet men også ude hos jer landmænd for at få overblik over udvintring, snegleangreb,
havrerødsot og andre problemer i marken.
Der er også mulighed for at bestille os til at tage luftfotos af gården – ring til Torben Videbæk på tlf. 5690
7812 for at blive skrevet op. Prisen for billederne bliver
udregnet på timebasis, og det forventes at tage ca. 2
timer.

Husk også at få styr på dine betalingsrettigheder! Har
du aftaler, der skal forlænges, eller nye forpagtninger,
hvor du skal have overdraget rettigheder, er det med at
få dem på plads i god tid. Vi skal stadig have fuldmagt
fra bortforpagteren for at kunne flytte rettigheder. Fuldmagten kræver, at fuldmagtsgiveren har NemID, og den
skal stadig gives elektronisk på www.naturerhverv.dk/
tastselv.
Du er meget velkommen til at ringe til Lisbeth på tlf.
5690 7872 for at bestille tid hos din planteavlskonsulent.

www.bornholmslandbrug.dk
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Landbrugets Seniorklub
Tirsdag den 8. marts kl. 14.00
Carsten Gjessing fortæller og viser billeder om verdens 7 vidundere.
Mødested: Kannikegaard, Rønnevej 1, Aakirkeby

Husk tilmelding senest dagen før til Bornholms Landbrug tlf. 5690 7800
eller Grethe Viborg tlf. 5699 9074

Generalforsamling i Bornholms LandboUngdom
Bornholms LandboUngdom afholder ordinær generalforsamling
Lørdag d. 19 marts kl. 14.00 på Kannikegaard
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden vil blive sendt ud til medlemmerne.
Mød op og hør om hvad der sker i Bornholms LandboUngdom
Og få indflydelse på din forening
Vi slutter af med spisning og bowling. Mere info følger til medlemmerne.

Treesale ApS udfører alle opgaver
inden for Skovbruget
•
•
•
•
•
•

Salg af planter til skov, hegn og vildtremiser
Plantningsarbejde, manuelt og med plantemaskine
Skovningsopgaver, maskiner eller med
motorsav
Opkøb og salg af træeffekter
Opkøb af flis. Ring og få en aftale
Konsulentopgaver, skovplaner mv.

Generalforsamling
i Bornholms

afholdes på 4H Kontoret
fredag d. 4. marts
kl. 19.00

Se også hjemmesiden www.treesale.dk
Kontakt: Skovfoged Bo Christiansen på

Dagsorden ifølge vedtægterne

mobil 26 35 02 25

www.bornholmslandbrug.dk
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Husk at bruge benchmarking aktivt i din virksomhed!
v/ Klaus H. Petersen

L

andbruget ikke mindst i Danmark er kendt for sin
konstante jagt efter forbedringer, muligheder og
potentialer. Regnskabsprogrammet Ø-90 rummer gode
muligheder for benchmarking, som både kan udpege
svage og stærke sider i virksomheden, målt efter økonomiske nøgletal, hentet fra årsrapporten. Det er helt
enestående ift. andre brancher. Hvilken anden branche
kan økonomisk sammenligne sig med konkurrenterne
og analysere, hvor skoen trykker?
Bornholms Landbrug fortsætter med aktivt brug af årsrapporterne også med benchmarking, business-tjek og
nu også fraktilanalyse. Det er derfor meget vigtigt, at
fordelingen på dine driftsgrene er korrekte. Ellers giver
benchmarking ganske enkelt ikke værdi.

strategi, og være godt klædt på f.eks. til dit næste bankmøde.
Der er mulighed for at lave driftgrensrapporter på følgende; salgsafgrøder, malkekvæg, grovfoder, sohold +
fravænnede og ikke fravænnede, frats og slagtesvin.
Desuden kan der som noget nyt i år også ske benchmarking på afgrødeniveau, f.eks. hvede, raps mm.
Benchmarking giver først værdi, når der er tilstrækkelig
mange godkendte regnskaber med i puljen og forventes, at være klar for 2015-regnskaberne fra april.
Husk at efterspørge benchmarking og/eller businesstjek ved din rådgiver hos Bornholms Landbrug.

Benchmarking/business-tjek giver dig mulighed for at
være endnu skarpere på virksomhedens økonomi og

Figur:
Fraktil-analyse er et produkt, som findes i business-tjek.
Det giver en hurtig oversigt over virksomhedens stærke
og svage sider. Analysen kan både laves for driftsgrenene svin, mælk og mark.

www.bornholmslandbrug.dk

Bornholms Landbrug - Vi holder øen i bevægelse!
BORNHOLMS
LANDBRUG
RØNNEVEJ 1
3720 AAKIRKEBY
TLF. 5690 7800

Invitation til reception
Efter 41 års ansættelse har Arne Westh
valgt at gå på pension.

Derfor vil det glæde Arne og Foreningen at se medlemmer, samarbejdspartnere, venner m.fl. til reception
fredag den 1. april
kl. 10.00 - 12.00
på Kannikegaard

Generalforsamling Bornholms Landbrug
Husk generalforsamlingen
Onsdag den 16. marts kl. 19.00 i Aakirkebyhallerne
Dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne.

Vi starter med spisning kl. 18.00
Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800 eller
mail: bl@bornholmslandbrug.dk

