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Landbruget står foran 
massivt generationsskifte

Hvis tiden er inde til at lade nye ejere komme til, er det en god idé at forberede sig i tide, 
lyder opfordringen fra LandboNord

Den gennemsnitlige danske landmand 
er omkring 55 år. Om 10 år er han såle-
des tæt på pensionsalderen. Forvent-
ningerne fra Seges er da også, at der 
inden 2030 vil være foretaget op mod 

3000 ejerskifter.
- Derfor råder vi også 

landmændene midt 
i 50’erne til at be-

gynde at over-
veje, hvordan 
et ejerskifte skal 
foregå. Som en 
tommelfinger-

regel siger vi, at 
de helst skal be-

gynde på 

processen 3-5 år, før et skifte er helt 
gennemført, siger chefrådgiver i skat-
teafdelingen hos LandboNord i Brøn-
derslev, Jens Chr. Obel, der peger på tre 
måder at gribe et ejerskifte an på.

Generationsskifte
- Rigtig mange landmænd vælger det 
klassiske generationsskifte, hvor en 
søn, en datter eller måske en svigersøn 
- eller eventuelt en medarbejder - over-
tager en del af den familieejede bedrift. 
Det kan være, at de stifter et I/S, hvor-
efter næste generation løbende over-
tager mere og mere af ejendommen, 
forklarer Jens Chr. Obel.
- Når et generationsskifte gennemfø-
res mellem familiemedlemmer i et I/S 
er det vigtigt at få afstemt forventnin-
gerne og få berørt de emner, som må-
ske kan være lidt svære at tale om. Min 
erfaring er, at nogle emner ikke bliver 
talt om, for alle kender jo godt forholde-
ne. Alligevel er det vigtigt at få dem talt 
igennem, så man ikke risikerer at blive 
uvenner efterfølgende, siger han.

Opløsning
Prognoserne for dansk landbrug be-
kræfter, at strukturændringerne stadig 
kører afsted i overhalingsbanen, og at 
bedrifterne kun skal være større. Antal-
let af fuldtids landbrug i Danmark for-
ventes således at være faldet fra cirka 
10.000 i dag til omkring det halve om 
10 år. Det betyder, at en del landbrug 
simpelt hen bliver handlet og derefter 
opløst, fordi de er for små og ikke ren-
table at drive for en ny ejer. Ejendom-
me bliver tit købt af naboen, der har 
brug for jorden, og som efterfølgende 
lejer stuehuset ud.

Selskab
- Endelig ser vi, at landmanden bliver 
ansat som lønmodtager på sin egen 
bedrift, når han sælger til eksterne in-
vestorer. Løsningen kan være gunstig 
for nogle. Landmanden får en fast løn 
for sit arbejde. Han kan endda blive 
forpagter med en option om at over-
tage bedriften på sigt, hvis handlen 
har bundet i økonomiske udfordringer. 

Selskabsdannelsen vækker som re-
gel glæde hos bankerne og betyder, 
at bedriften typisk vil være lettere at 
omsætte, fordi man ikke sælger selve 
ejendommen men aktier i selskabet, 
påpeger Jens Chr. Obel.

Tiden er gunstig
- Tiden for generationsskifter eller ejer-
skifter er gunstig lige i øjeblikket. Der er 
gode priser på slagtesvin og eksport-
søer. Mælkepriserne er stabile og sågar 
svagt stigende, lige som også jorden 
stiger en smule i pris, så den veldrevne 
bedrift er lidt mere interessant for ban-
ken, fordi landmanden så tit har mulig-
hed for at nedbringe sin gæld.
- Men vigtigst af alt er, at landmanden, 
der gerne vil overtage en ejendom, 
har en plan for, hvordan han vil drive 
sit landbrug, understreger Jens Chr. 
Obel, der tilbyder at udarbejde materi-
ale til pengeinstitut og andre långivere, 
blandt andet Vækstfonden.

Af Niels Henriksen
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Som en tommelfingerregel siger vi, at et generationsskifte helst skal påbegyndes 3-5 år, før et skifte er helt gennemført, 
siger chefrådgiver i skatteafdelingen hos LandboNord i Brønderslev, Jens Chr. Obel.

Dansk landbrug står overfor et omfattende generationsskifte indenfor de næste 10 år. (Arkivfoto)



Går du med tanker om at lave mere  
natur på din ejendom, så kan Landbo-
Nords NaturRådgivning hjælpe dig  
med at finde de bedste muligheder.    
Der skal både skal være fokus på en fornuftig 
forretning samtidig med, at naturen og dyrenes  
ve og vel tilgodeses.  

Vi kan bl.a. hjælpe dig i forhold til: 
- Naturtjek
- Pleje af græs og naturarealer
- Hegning 
- Skovrejsning 
- Jagttiltag
- Valg af kreatur (race og dyretype) 
 
Kontakt vores rådgivere i LandboNord  
og hør om dine muligheder. 

Lav natur på din ejendom 

Karsten Brødbæk
Kvægrådgiver
Telefon: 9624 2551

Eske Harboe Høj Laursen
Planteavlskonsulent
Telefon: 9624 2598 

Thor Bjørn Kjeldbjerg
Fagchef Økologi
Telefon: 9624 2581

Torben Svenningsen
Planteavlskonsulent
Telefon: 9624 2577

Anders Vindberg  
Boel Mortensen 
Natur- og miljøkonsulent
Telefon: 9624 2588

www.LandboNord.dk

https://www.landbonord.dk/


VI TILBYDER: 
• Flishugning i terræn og fra stak

 • Skovning og afsætning af tømmer
• Skovning/udtynding/rydning 

  af al skov og læhegn
• Kørsel med fældeudkører samt 

  fældebunkelægger
 • Optagning af rødder med
  gummiged

• Grenknusning og rodfræsning
• Salg af fl is til stokerfyr og til 

  afdækning
• Køb af al træ  

  - på rod eller skovet Slagtedyr købes
Kalve, kvier og køer 

til eksport købes
Kalvemodtager 

søges

Borbjerg Kreaturhandel
- Det er en aftale...

Kontakt mig ved Køb/salg af:
Malkekvæg - opdræt - tyrekalve - kødkvægskalve

Jan Nørgaard Nielsen
Trabjergvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro
Mobil 2833 0219
mail: info@borbjergkreaturhandel.dk

Den er dansk, den er unik & i verdensklasse
Hos Rosgaard A/S er vi stolte over at omsætte nogle af 

verdens mest eftertragtede grise.

Ude i verden anerkendes vi for:
Høj dyrevelfærd og fødevaresikkerhed
Dokumenteret sunde og trivelige grise

Enestående genetik

Ønsker du at blive en del af successen?
Kontakt os for omsætning af avlsdyr, smågrise og slagtedyr.

Tlf.: 8725 1070    www.rosgaardas.dk

Rosgaard A/S er handelsdelen af en familieejet virksomhed, som har eksisteret siden 1925 
med transport af levende dyr som speciale.

Nordjysk Smågrisesalg ApS er en familieejet virksomhed, 
med en lang tradition for transport af levende dyr.

Nordjysk Smågrisesalg ApS er firmaet med Danmarks
største SPF-grisebil.

Din foretrukne SPF-transportør:
Nordjysk Smågrisesalg ApS er godkendt SPF-transportør  

og har over 30 års branchekendskab.
Vi omsætter 7- og 30-kgs grise samt polte 

og kører udelukkende med biler der er godkendt til SPF-transport.

Ønsker du at vide mere?
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Tlf.: 9835 3503    www.smaagrise.dk

Når velfærd & sikkerhed betyder noget

Nordjysk Smågrisesalg ApS

http://www.tkskovservice.dk/
http://borbjergkreaturhandel.dk/
https://www.rosgaardas.dk/
https://nordjysk.rosgaardas.dk/


Tlf. 71 99 33 43
www.baeredygtigtlandbrug.dk

                KÆRE 
DANMARK,

ØNSKER I DANSKE 
FØDEVARER?

                KÆRE 
DANMARK,

ØNSKER I DANSKE 

Regeringens støttepartier vil
afvikle dansk landbrug!

PÅ LANDET SIGER VI NEJ – FORDI:
• DANSK LANDBRUG ER FØRENDE INDENFOR KLIMA OG MILJØ 
• DANMARK VIL TABE TUSINDVIS AF ARBEJDSPLADSER
• LIVET PÅ LANDET VIL FORSVINDE

Danske landmænd har siden 1990 
mindsket CO2-udledningen med 
36 procent per kilo fødevare.
Landbruget er i gang med den 
grønne omstilling. Det kræver 
hårdt arbejde at komme i mål, 
vi er på vej.

STØT OS PÅ DENNE VEJ!

Kære Danmark - 6x360.indd   1 13-04-2021   08:38:14

https://baeredygtigtlandbrug.dk/
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Landmænd vilde med 
blomsterne og bierne

Flere end 70 af AgriNords medlemmer har bestilt besøg af en mand og hans såmaskine

Biodiversitet er et af tidens helt store 
mantraer. Også i dansk landbrug, hvor 
landmændene er vilde med både bier-
ne og blomsterne. Hos landboorgani-
sationen AgriNord står medlemmerne 
nærmest i kø for at få hjælp til såning af 
faunastriber og rådgivning til vildtpleje.
I foråret 2019 etablerede Agri Nord for 
første gang blomsterstriber hos med-
lemmer og kunder. Blomsterstriberne 
prydede landskabet i Nordjylland hen 
over sommeren og var med til at sikre 
føde til vilde bier. Ca 25 km blev det i alt 
til.
Udover fødekilde til de vilde bier er 
blomsterstriberne med til at skabe va-
riation i landskabet, og det glæder både 
mennesker og dyr, som kommer forbi. 

En mand og en såmaskine
- I øjeblikket er vi i fuld gang med at så 
blomster hos medlemmer og kunder. 
Vi kommer med en mand og en speciel 
såmaskine, og så sår han en stribe på 
det ønskede areal, fortæller natur- og 
projektkonsulent hos AgriNord, Niels 
Thordal-Christensen.
Blomsterblandingen er nøje udvalgt og 
består af flere forskellige blomster, som 
tilsammen giver en lang blomstring på 
ca. otte uger. Dertil er der udvalgt et-åri-
ge planter, som ikke er tilknyttet som 
levested for nogle af de danske insek-
ter. AgriNord sår to meter brede striber, 
og arealet er fortsat støtteberettiget, så 
det skal ikke ændres i EU-ansøgningen. 
Det eneste, landmanden mister ved at 
etablere blomsterstriber, er gødnings-
kvoten på det tilsåede areal.
Hvis landmanden ikke allerede har plø-
jet og etableret en ny afgrøde dér, hvor 

der sidste år var blomsterstriber, kan 
han altid vælge at etablere en ny stribe 
ved siden af den gamle. Hvis der ikke 
bliver jordbehandlet i den gamle stribe, 
kan der spire spændende liv frem efter 
den gamle blomsterstribe. Det er blot 
med til at give endnu mere biodiversi-
tet på marken. 
Jorden skal være klargjort til såning. 
Det vil sige, at landmanden selv pløjer 
eller fræser og harver arealerne.

Konventionelt og økologisk
- Vores tilbud gælder både konven-
tionelle og økologiske blomsterstri-
ber, og medlemmerne skal ikke beta-
le opstartsgebyr, understreger Niels 
Thordal-Christensen, der er parat til 
at rådgive de landmænd, der gerne vil 
etablere vildtstriber på eller ved deres 
marker.

Af Niels Henriksen

HAR DU LYST TIL MERE ANSVAR OG 
INDFLYDELSE PÅ DIT ARBEJDE?
Så er uddannelsen til Produktionsleder vejen for dig. Det er 
også her du starter, hvis du gerne vil være selvstændig. 

NORDJYLLANDS 
LANDBRUGSSKOLE 
LUNDBÆK

På uddannelsen lærer du at drive en produktion og at lave 
de økonomiske beregninger, der hører til. Med 
udgangspunkt i dit valgte speciale, lærer du at analysere og 
vurdere en produktion - og at gennemføre de ændringer, der 
kan gøre produktionene bedre. 

AKADEMIFAG
Med en Produktionsleder fra Lundbæk får du samtidig 
mulighed for at supplere med akademifaget ”Ledelse i  
praksis”. 

NÆSTE HOLD: Vi starter næste hold 
onsdag den 25. august 2021. 
Tilmeld dig her: www.njylls.dk 

INSEKTNET  TIL  ALLE  TYPER
VINDUER  OG  DØRE

Holder insekter effektivt ude Korte leveringstider
Montering efter ønske

Gratis opmåling
Fremstilles efter mål

Høj kvalitet og langtidsholdbare

Forbedrer indeklimaet

Attraktive priser

Miljøvenlig forebyggelse
Nemme at fjerne og rengøre

Hos D.P. INTERNATIONAL finder du et stort og bredt produkt program og
sortiment inden for insektnet til alle typer vinduer og døre. Hos os finder

du derfor altid svaret og løsningen på dit insekt problem.

Koustedvej 30  ·  Asferg  ·  8990 Fårup
Tlf. 86 45 43 00  ·  info@dp-international.dk
www.dp-international.dk

https://www.njylls.dk/
https://www.dp-international.dk/


www.himmerland.dk

VI FORSIKRER  
NORDJYDERNE

Himmerland Forsikring skaber tryghed for de 
nordjyske landmænd, som lægger vægt på en  
god totaloplevelse, når det kommer til pris, 
dækning, service og tilgængelighed.

Få et uforpligtende forsikringstjek af dine forsikringer. 
Kontakt landbrugsassurandør Søren Vestergaard på  
40 62 19 07 eller sve@himmerland.dk. Han giver dig 
gerne et godt tilbud på kvalitetsforsikringer, der passer  
til din bedrift. Så er du godt dækket ind. 

Som altid er vi tæt på og ligetil.

https://himmerland.dk/


Minkavlere  
valfarter til kurser

Socialt samvær og erfaringsudveksling står sammen med ny faglig viden højt på dagsordenen

Da politikerne sidste år vedtog at slå 
alle mink i Danmark ihjel, døde også et 
helt erhverv. Danske minkavlere har i 
generationer gået hjemme på deres 
bedrifter og passet deres dyr med stør-
ste nidkærhed og gjort danske mink-
skind til nogle af verdens bedste. Nu er 
der ikke flere dyr at passe og ikke flere 
skind at sælge.
Hvad så?
- For rigtig mange minkavlere er det 
en forfærdelig frustreret situation. De 
har endnu ikke modtaget den politisk 
vedtagne kompensation, for de har ikke 
haft besøg af den taksator, der skal vur-
dere værdien af deres produktionsud-
styr og dermed niveauet for kompen-
sationens størrelse. Derfor går avlerne 
kun at venter og ser tiden an, siger Vit-
tus Bernlow, 

der er teamleder i HR og rekruttering 
hos Agri Nord.

3-i-1 kurser
Sammen med kolleger i landboforenin-
gen tilbyder han en række såkaldte 
3-i-1 kurser, hvor de tidligere minka-
vlere får mulighed for dels at tilegne 
sig ny viden, som de kan bruge i de-
res fremtidige virke, og dels at mødes 
med andre tidligere minkavlere, der er 
i præcis samme frustrerende situation. 
Kurserne afvikles i samarbejde med Er-
hvervsskolerne Aars, og endnu et nyt 
kursus sættes i gang inden sommerfe-
rien, mens der afvikles yderligere to til 
efteråret.
- Kurserne varer i to dage og indeholder 
et asbestkursus, som tillader minkav-
lerne at pille deres egne haller ned. Der 
er typisk monteret asbestplader på ta-
gene, og uden et kursus i håndtering af 
asbest må avleren ikke pille tagplader-
ne ned. Desuden er der et ADR-kur-

sus, altså et kursus hvor de 
tidligere avlere lærer at 

håndtere bl.a. benzin og 
andre stoffer. Det vil 

give dem mulighed 
for efterfølgende 

at få an-

sættelse i f. eks. entreprenørbranchen 
eller som algebehandler af bygninger 
eller flisebelægninger. Endelig hjæl-
per vi med at samle kursisterne i ER-
FA-grupper, hvor de udveksler erfarin-
ger, påpeger Vittus Bernlow.

Hustruen melder til
- Avlerne går typisk der-
hjemme og bare venter 
på at komme videre. 
Nogle har fundet sig 
et nyt job, og mens 
mange af dem har 
oplevet, at de på et 
tidspunkt har været 
tvunget til at afskedi-
ge medarbejdere, så 
er det pludselig dem 
selv, der går hjemme. 
De trænger til at snak-
ke med andre i samme 
situation, og vi ople-
ver i mange tilfælde, 
at det rent faktisk 
er hustruen, der 
melder dem til 
kurset. Vi er én 
stor familie, og 
noget af det, 
som vi har til 

fælles er, at vi ikke længere har mink.
- Men vi oplever også, at avlerne fak-
tisk har en meget forskellig og nuance-
ret tankegang, og nogle er klart mere 
positive i forhold til fremtiden end an-

dre, siger han.
Vittus Bernlow understre-

ger, at kurserne retter sig 
mod alle tidligere min-
kavlere, og altså ikke 
kun medlemmer af 
Agri Nord.

Af Niels Henriksen
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SPÆNDENDE EMNER PÅ VEJ IND - HOLD ØJE: LANDBOGRUPPEN.DK Medlem af:

Hans W. Henriksen
Ejendomsmægler &
Agrarøkonom MDE
Tlf. 3089 0508

Lynge Nielsen
Ejendomsmægler &
Valuar MDE
Tlf. 2966 7858

Ruben Dietz
Ejendomsmægler 
MDE
Tlf. 2121 2685

Judith Nørhave 
Sagskoordinator
Tlf. 9624 2441

Vi er specialister indenfor:

- produktionsejendomme  P
- deltidslandbrug  P

- fritidslandbrug  P
- landbrugsjord  P

Træk på vores erfaring og ekspertise for at afsøge dine 
muligheder for at gøre en god handel.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering 
af din ejendom. 
Vi har flere interesserede købere til den rette ejendom.

Med en rekord høj efterspørgsel og 
et historisk lavt udbud, står du i en 
ekstraordinær gunstig situation, 
hvis du overvejer at sælge!

NORDLandboGruppen

https://www.landbogruppen.dk/


Stor interesse for 
landbrugsjord

Efterspørgslen er generelt god og meget områdebestemt, og prisen kan variere meget

Sidste år solgte daglig leder af Thy 
Mæglerne, ejendomsmægler, MDE 
Ole Sand, landbrugsjord i en handel til 
220.000 kr. pr. hektar. Fire kilometer 
derfra har han i år solgt jord til 120.000 
kr. pr. hektar.
- Den store prisforskel betyder ikke, at 
interessen for landbrugsjord er faldet 
drastisk. Vi oplever faktisk generelt god 
interesse for landbrugsjord, og prisfor-
skellen er simpelt hen udtryk for, at der 
er stor forskel på, hvor attraktivt jorden 
er. Her er der flere parametre, der spiller 
ind. Der skal være god jordbonitet, der 
skal desuden bl.a. være gode tilkørsels-
forhold og gode forhold i øvrigt. Eksem-
pelvis er en regulær, rektangulær mark 
meget mere interessant end en mark, 
der er sværere at arbejde med, fordi 
der er skæve vinkler eller andre forhold, 

der gør markarbejdet mere besværligt, 
påpeger Ole Sand, der vurderer, at jord-
priserne som en tommelfingerregel ty-
pisk ligger på 160.000-170.000 kr. pr. 
hektar

Sammenlægning
- Når vi sælger jord, er det typisk nabo-
en, der er køber, fordi han med fordel 
kan bruge jorden til sammenlægning 
med allerede eksisterende ejendom. 
Her oplever vi tit, at mindre ejendomme 
splittes op i to salg. Det betyder, at vi 
kan sælge bygningerne med 3-5 hektar 
jord til én køber, mens resten af jorden 
sælges til en anden landmand, som 
lægger den til sin bedrift.
- På den måde har vi tre vindere. Sæl-
ger får solgt sin ejendom. Køber får en 
ejendom med så meget jord, at der 
stadig er landbrugspligt og mulighed 
for på hobbybasis at holde lidt dyr. Og 
landmanden, der alene køber jorden, 
får mere jord til sin egen bedrift.

- De mindre landbrug er ikke beva-
ringsværdige i forhold til en rationel 
drift, og derfor er det svært at sælge 
dem til en landmand, der vil fortsætte 
driften. I øjeblikket har vi ikke mange 
rene landbrugsejendommen til salg, 
men efterspørgslen er der. Den 
er dog meget områdebe-
stemt, understreger Ole 
Sand.

Uafhængig mægler
Thy Mæglerne er en 
uafhængig mæg-
ler, der har adresse 
hos Landbo Thy i 
Silstrupparken i Thi-
sted. Thy Mæglerne 
blev etableret i 2010 og 
beskæftiger syv medar-
bejdere, hvoraf de fem 
arbejder med salg i 
et stor område, der 
omfatter Thisted, 

Thyholm og Morsø kommuner, Salling, 
Struer, Jammerbugt og Himmerland 
med Thisted og Thyholm som kerne-
området. Foruden landbrugsejendom-
me, fritidslandbrug og landbrugsjord 
formidler Thy Mæglerne og boliger til 

private, typisk i de mindre lo-
kalsamfund.

Af Niels Henriksen
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Der er generelt god interesse for landbrugsjord, men prisen afhænger bl.a. af 
geografien og en række lokale forhold, siger leder af Thy Mæglerne, ejendoms-
mægler MDE Ole Sand.
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Nordjysk Hegn og Sikring
Asdalvej 96 • Bjergby • 9800 Hjørring
Tel. 98 97 18 01 / Mobil 22 15 18 00
www.nordjyskhegn.dk

Professionelle hegn 
holder dyrene inde

NORDJYSK HEGN

NHS
OG

SIKRING

Nordjysk Hegn og Sikring
Asdalvej 96 • Bjergby
9800 Hjørring

98 97 18 01 / tel
22 15 18 00 / mobil

per@nordjyskhegn.dk
www.nordjyskhegn.dk

CVR-nr. 18 55 10 71

Jyske Bank:
Reg.nr. 5071
Kontonr.: 11 28 61-6

SLOTVED DYREHAVE

SOLDREVET ELHEGN 
OG VANDFORSYNING

INDHEGNING FOR 
FRILANDSGRISE

Alstrupvej 32 ׀ V. Hjermitslev 9700 ׀ Brønderslev
Tlf. 2380 1480 ׀ 4127 2220 ׀ kasper@skovbygaard.com
www.skovbygaard.com ׀ Facebook.com/skovbygaard

GODE PRISER PÅ TØMMER 
TIL SAVVÆRKER

Lad os komme forbi og se, hvad muligheder du har i din skov

• Fældning og udtyndning af skov
• Flisning i terræn og fra træstak
• Køb/salg af træ og tømmereffekter
• Plantning af skov og læbælter
•  Oprensning og etablering af grøfter i skov
• Skovning og udkørsel af tømmer
• Udtyndning og fældning af læbælter
• Klipning af læbælter
• Grenknusning og rodfræsning
• Levering til varmeværker
• Levering af flis til stokerfyr.
• Høstning af pil

Har du brug for hjælp med:

Landia a/s  .  Industrivej 2  .  6940 Lem St.  .  tlf. +45 9734 1244  .  landia.dk

Ring til Lars Erik
          på 9734 1244

FLYT GYLLEN FRA VEJEN
OG NED I JORDEN!

SPAR TID
OG PENGE!

BARE GIV

ET KALD FOR AT

HØRE MERE

Vi har løsningen til  
fremtidens miljørigtige  

gylletransport!

Landia a/s  .  Industrivej 2  .  6940 Lem St.  .  tlf. +45 9734 1244  .  landia.dk

Ring til Lars ErikRing til Lars ErikRing til Lars Erik
          på 9734 1244          på 9734 1244
Ring til Lars Erik
          på 9734 1244
Ring til Lars ErikRing til Lars Erik
          på 9734 1244
Ring til Lars ErikRing til Lars Erik
          på 9734 1244
Ring til Lars Erik
          på 9734 1244
Ring til Lars Erik
          på 9734 1244
Ring til Lars Erik

OG NED I JORDEN!
Vi har løsningen til 

fremtidens miljørigtige 
gylletransport!

https://www.nordjyskhegn.dk/
https://skovbygaard.com/
https://rotor.dk/da
https://www.landia.dk/
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Bæredygtighed betaler sig
RISE er et internationalt analyseværktøj, der giver overblik over 10 temaer og  

peger på muligheder for forbedring

Bæredygtighed er blevet det nye sort, 
og som et ansvarligt erhverv har dansk 
landbrug selvfølgelig også i flere år haft 
fokus på bæredygtighed og omtanke 
i forhold til den natur, som branchens 
udøvere lever af. Og så kan bæredyg-
tighed betale sig. Med det internatio-
nale analyseværktøj RISE – Response 
Inducing Sustainability Evaluation – får 
landmanden nemlig et unikt billede af 
i hvilken tilstand af bæredygtighed, 
hans bedrift er. RISE kommer rundt i 
alle kroge af virksomheden og peger 
samtidig på løsninger, som kan gøre 
bedriften endnu mere bæredygtig og 
dermed rentabel.
Thor Bjørn Kjeldbjerg er planteavlskon-
sulent hos LandboNord i Brønderslev 
og certificeret bæredygtighedskonsu-
lent. Siden 2015 har han udarbejdet en 
lang række analyser med RISE på både 
økologiske og konventionelle brug, og 
effekten har for de fleste været til at få 
øje på.

10 temaer
- Med RISE måler vi bedriftens bære-
dygtighed på 10 temaer. Vi analyserer 
på jorden, på husdyrene, næringsstof-
fer og miljøbeskyttelse, vand, energi og 
klima, biodiversitet, arbejdsvilkår, livs-
kvalitet, økonomi og bedriftsledelse. Vi 
gennemgår i alt cirka 400 punkter, og 
med analysen går vi dybt ind i virksom-
heden og berører emner, som land-
manden selv ikke har tænkt på. Vi får 
sat tal og ord på, så alle forhold bliver 
synlige og dermed lettere at forholde 
sig til, påpeger Thor Bjørn Kjeldbjerg og 
tilføjer, at analysen er med til at ændre 
landmandens mindset og få ham til at 
tænke bæredygtighed ind i mange fle-
re forhold, ikke mindst investeringer.

Plads til forbedringer
- Mange landmænd er bæredygtige 
i forvejen til et vist niveau, men RISE 
viser stort set altid, at der er plads til 
forbedringer. Derfor foreslår vi også, at 
landmanden typisk efter ca. fire år får 
foretaget en ny analyse, hvor vi følger 
op og gennemgår bedriften igen. For-
hold ændrer sig. Teknologier ændrer 
sig, og ny forskning og nye erfarin-

ger peger på nye løsninger, som med 
fordel kan tages op, så arbejdet med 
bæredygtighed er i virkeligheden en 
proces, der aldrig ender, påpeger Thor 
Bjørn Kjeldbjerg.

Centrale temaer
Bedriftsledelse er et centralt tema i RI-
SE-analysen, fordi en bæredygtig be-
driftsledelse forfølger mål og 
strategier, der er i harmo-
ni med interessenternes 
personlige værdier og 
tager hensyn til de na-
turlige begrænsninger 
af mennesker, 
dyr, miljø, 
økonomi og 
s a m f u n d . 
Desuden er 
bløde vær-
dier som 
livskvalitet 
og arbejds-
vilkår afgø-
rende forud-
s æ t n i n g e r 
for en vel-
lykket og 

sund bedrift, lige som livskvalitet, til-
fredshed og lykke hos både landmand 
og medarbejdere vigtige indikatorer for 
succesfuld og bæredygtig udvikling, 
hedder det i beskrivelsen af RISE, der 
er et schweizisk værktøj, som blev ud-
viklet i 2000 og introduceret i Danmark 
i 2014.

Af Niels Henriksen

Mange landmænd er bæredygtige i forvejen til et vist niveau, men RISE viser stort set altid, at der er plads til forbedringer, fortæller planteavlskonsulent hos LandboNord Thor Bjørn Thor 
Bjørn Kjeldbjerg (th). Til venstre Per Aagaard Nielsen, der driver et økologisk kvægbrug ved Hjallerup.

Den skematiske oversigt over en landmands bedrift målt på flere end 
400 punkter ligner et edderkoppespind.
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RISE et nyttigt værktøj
Per Aagaard Nielsen arbejder aktivt med bæredygtighed og bruger også RISE  

i forhold til banken og andre långivere

Bæredygtighed ligger nærmest i ge-
nerne hos landmand Per Aagaard Niel-
sen. Allerede da han var dreng for 30 
år siden blev varmen fra mælkekøleren 
brugt til opvarmning af stuehuset på 
ejendommen på Ørum Mosevej tæt 
ved Grindsted.
Per Aagaard Nielsen farfar drev i 
1930’erne ejendommen med otte køer 
og 12 ha jord. I 1972 overtog hans far, 
Villy, fødehjemmet og videreudviklede 
ejendommen. I 2007 indgik far og søn 
i et I/S som et glidende generations-
skifte, og i 2019 overtog Per Aagaard 
Nielsen ejendommen, hvor den 36-åri-
ge landmand i dag driver et økologisk 
kvægbrug med 130 malkekøer og 200 
ha under plov.

Økologi
- Vi overgik til økologisk drift i 2016 ef-
ter et omlægningstjek. Arla gjorde det 
attraktivt at skifte og betalte endda om-
lægningsperioden, og i virkeligheden 
passer økologien ganske godt til vores 
tankegang, siger Per Aagaard Nielsen, 

der har fået udarbejdet RISE to gan-
ge og nu går med planer om en tredje 
gang. Sideløbende har han sammen 
med to kolleger deltaget i pilotprojektet 
Bæredygtig Udvikling, som faciliteres 
af SEGES.
- Bæredygtig Udvikling kan betegnes 

som en light-udgave af RISE og går 
ikke i samme grad i dybden med bæ-
redygtighed på bedriften, forklarer Per 
Aagaard Nielsen, der også har deltaget 
i et andet pilotprojekt med affaldshånd-
tering, især håndtering af plastaffald, 
med Aalborg Kommune.

Interview
RISE-undersøgelsen er resultat af et in-
terview, hvor Thor Bjørn Kjeldbjerg går 
minutiøst til værks for at komme dybt 
ned i de fleste kroge af bedriften kom-
bineret med en række tal, især mindst 
regnskabstal, som i forvejen er tilgæn-
gelige i kraft af samarbejdet med andre 
afdelinger i LandboNord.
- Jeg benytter naturligvis RISE og 
konklusionerne i screeningen aktivt i 
min hverdag. Jeg er klar over, at det er 
svært at score 100 point i alle parame-
tre, men målet er da at komme så langt 
op i score som muligt og selvfølgelig 
især tage fat i forhold, hvor der er plads 
til forbedringer.

Vigtigt værktøj
- Desuden opfatter jeg RISE som et 
vigtigt værktøj i samarbejdet med ban-
ken og andre långivere. Jeg sender 
resultatet af undersøgelsen til samar-
bejdspartnerne og har den med til mø-
der, fordi jeg synes, at den sender et 
professionelt signal om en bedrift, der 
er professionelt og ansvarligt ledet, og 
om en ledelse der er klar til at tage fat 
om de forhold, der kan gøres bedre, un-
derstreger Per Aagaard Nielsen.

Af Niels Henriksen

Per Aagaard Nielsen (tv) bruger 
aktivt RISE, som planteavlskonsu-
lent hos LandboNord, Thor Bjørn 
Kjeldbjerg, har udarbejdet.

Per Aagaard Nielsen er tæt på sine dyr, der tydeligvis er trygge ved ham.

4012 vil snart forøge besætningen på Østerholt mellem Hjallerup og Grindsted.
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K Agro skiftede sine gamle pumper ud med to LSM-pumper og opnåede en stor besparelse  
og større driftsikkerhed

På grund af et stigende antal repara-
tioner af konventionelle lobe-pumper, 
undersøgte K Agro markedet for alter-
nativer.
Lobe-rotorpumper, der udsættes for 
urenheder som små sten, sand og an-
dre fragmenter som halm- og plantere-
ster, har tendens til at resultere i øget 
slid. Desuden er reparationer ofte me-
get tids- og omkostningskrævende.
K Agros driftstid på lobe-pumperne var 
ned til kun 80 timer, hvorefter rotoren-
heden var slidt op. Sliddet på pumpen 
var meget intenst på grund af et øget 
fiberindhold (14 procent tørstof) i den 
pumpede biomasse. Desuden er større 
fragmenter fra for eksempel sukkerroer 
også hårde ved loberne.
Omkostningerne pr. reparation anslås 
til cirka 12.000 kroner - alene til reser-
vedele.
Ugentlige reparationer skønnes til 3 ti-
mer - svarende til 145 timer pr. år.

Omkostningerne ved samlet stop 
af produktionen er beregnet til cirka 
6.200 kroner pr. time.

Løsningsfordele
Løsningen på K Agros pumpeudfor-
dringer blev Installation af to LSM-150, 
6 tommer slangepumper. LSM slange-
pumper nedsætter driftsstop og sikrer 
en stabil og driftssikker pumpe. Hver 
pumpe kan levere 120 kubikmeter pr. 
time ved 26 omdrejninger. Der skete 
en simpel tilpasning til K Agros eksi-
sterende anlæg, og vedligeholdelsen 
af LSM-pumperne er nu muligt uden 
afmontering af pumpen fra applikatio-
nen og uden behov for specialværktøj. 
Pumpelågen giver let adgang til at ud-
skifte slangen i pumpehuset.

Resultater
K Agro har opnået en øget pumpeef-
fekt, ved at LSM’s energieffektive slan-
gepumpe kræver minimum service og 
vedligeholdelse.
Udgifter til reservedele reduceres med 
to tredjedele, og investeringsafkastet 
vil være synligt efter blot syv måneder i 
drift, alene baseret på reservedele - det 
vil sige, at tabt produktion og arbejdstid 
ikke er indregnet.

LSM-pumper differentierer sig ved et 
større pumpehus, hvilket betyder, at 
slangen er længere og derfor i stand til 
at yde mere pr. omdrejning.
Det betyder, at de kan yde samme vo-
lumen som konkurrenternes pumper, 
men med lavere omdrejninger, hvil-
ket resulterer i en længere levetid for 
gear og slange. Den særlige justering 

af rullerne giver slangen optimal kom-
pression, lavere friktionsniveau, bedre 
smøring og mindre strømforbrug end 
andre pumper - sammenlignet med 
andre mærker med slæbesko.
I K Agros tilfælde forventes en levetid 
på slangen på 8-10 måneders drift - 
svarende til cirka 4.000 timer.

Færre driftstop og lavere service-
omkostninger med nye pumper

ANNONCE

• Entreprenøropgaver
• Jord og beton
• Slamsugning og spuling
• Kloaker og dræn
• Asfaltarbejde

Vi er også certificeret til  
montering af rottespærre.

Ring for en uforpligtende 
samtale på tlf.: 2129 5967 
allerede i dag

•  Have og Anlæg 
•  Brolægning/Flisearbejde 
•  Entreprenøropgaver 
•  Grønne områder  
•  Håndværkeropgaver   

•  Autoriseret kloakmester 
....ring og få et godt tilbud!

Vi er også certifi ceret til montering af  rottespærre

Slamsugning, 
spulning og 
rodskæring

 Skovgårdsvej 70 |  9830 Tårs |  Tlf. 21 29 59 67 
 www.multi-vikaren.dk

Har du aldrig tid 
til at holde fri 
sammen med 
familien?
Mangler du en 
”praktisk gris” 
til forefaldende opgaver ?

Så har du mulighed for at få professionel hjælp af MultiVikaren!

Tilbyder bl.a.:
• Mindre håndværkeropgaver
• Havearbejde, anlæg og vedligehold
• Oprydning på udendørsarealer
• Reparation og vdligehold af bygninger

Ring for en uforpligtende samtale 
på tlf.: 21295967 allerede i dag !

Jeg klarer det, du ikke selv kan nå - eller vil bruge tid på!

v/Michael Nielsen
Skovgårdsvej 70 . 9830 Tårs
nejstskov@mail.dk

Som faglært landmand tilbydes:
• Husbondafl øsning
• Feriehjælp
• Indtrædelse i   
  spidsbelastningsperioder
• Hjælp til markarbejde

Har du aldrig tid 
til at holde fri 
sammen med 
familien?
Mangler du en 
”praktisk gris” 
til forefaldende opgaver ?

Så har du mulighed for at få professionel hjælp af MultiVikaren!

Tilbyder bl.a.:
• Mindre håndværkeropgaver
• Havearbejde, anlæg og vedligehold
• Oprydning på udendørsarealer
• Reparation og vdligehold af bygninger

Ring for en uforpligtende samtale 
på tlf.: 21295967 allerede i dag !

Jeg klarer det, du ikke selv kan nå - eller vil bruge tid på!

v/Michael Nielsen
Skovgårdsvej 70 . 9830 Tårs
nejstskov@mail.dk

Som faglært landmand tilbydes:
• Husbondafl øsning
• Feriehjælp
• Indtrædelse i   
  spidsbelastningsperioder
• Hjælp til markarbejde

 www.multi-vikaren.dk

TV inspektion af kloakker og afl øb ned til 32 mm.

www.multi-vikaren.dk

Entreprenørarbejde

MultiVikaren v/Michael Nielsen
Postholdervej 34 . 9830 Tårs . multivikaren@multivikaren.dk

http://www.lsm.dk/
https://multi-vikaren.dk/
https://bejstrup.dk/
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Corona sender salg 
af lokal ost i vejret

Det lille Ingstrup Mejeri oplever en stigning i salget fra den lille butik ved mejeriet på 30 pct

Corona har været svær at håndtere for 
de fleste. Detailhandlen har generelt 
været hårdt ramt. Hoteller, restauranter 
og hele oplevelsesøkonomien inklusiv 
kulturinstitutionerne er stadig udfor-
dret. Men som konsekvens af, at det 
ikke har været muligt at rejse på ferie i 
udlandet, har danskerne i stor stil søgt 
mod de danske sommerhuse, både i 
skoleferierne og i ydersæsonerne. Den 
øgede belægning har haft en tydelig 
positiv afsmitning på salget af lokalt 
produceret ost fra den lille butik ved 
Ingstrup Mejeri.
- Vi kan konstatere, at vores salg er øget 
med godt 30 pct., fortæller Troels Holst. 
Han er bestyrelsesformand for det lo-
kale mejeri, der producerer ost og i min-
dre omfang special yoghurt på licens til 
Nordex Food i Dronninglund.

Mælk fra Vrejlev
Ingstrup Mejeri producerer ost udeluk-
kende fra de 400 malkekøer på Vrejlev 
Kloster, syd for Hjørring. Køerne leverer 
årligt 4,4 mio. kr. mælk til mejeriet, og 
hver anden dag transporteres mælken i 
tankbil de 26 kilometer til Ingstrup Me-
jeri, hvor den indgår i osteproduktionen. 
Vallen, der sorteres fra, transporteres 
efterfølgende til Klitgård ved Ulstrup, 
hvor den bruges svineproduktionen.

Ingstrup Mejeri
Ingstrup Mejeri er oprindeligt et typisk 
gammelt andelsmejeri fra 1890. I sidste 
halvdel af 1900-tallet fik mejeriet en 
fordelagtig aftale med Nestlé i Hjørring 
om levering af uforarbejdet mælk til 
virksomhedens mælkepulverprodukti-
on, men da Nestlé i år 2000 besluttede 
at lukke sin produktion i Hjørring, blev 
produktionen af ost og mælk overtaget 
af Hirtshals Mejeri i et selvstændigt ak-
tieselskab. Da Hirtshals Mejeri nogle år 
senere blev overtaget af Arla, fortsatte 

produktionen af Ingstrup Ost i det selv-
stændige aktieselskab i yderligere to år.
Ingstrup Mejeri blev i 2009 købt af 
mejeriets medarbejdere samt eksterne 
investorer, her i blandt Vrejlev Kloster, 
med det klare koncept, at al ost og smør 

der produceres på Ingstrup Mejeri skal 
fremstilles af råvarer fra klostrets køer. 
- Vi mødtes en flok omkring vores køk-
kenbord, hvor vi besluttede at købe 
selskabet og fortsætte vores egen 
produktion, fortæller Troels Holst, der 
dengang var anden generation Holst 
på Vrejlev Kloster. I 2014 overdrog han 
klostret til sønnen Malthe Holst, der dri-
ver godset sammen med en halv snes 
medarbejdere.
I dag ejes Ingstrup Mejeri af mejeriets 
medarbejdere samt af Malthe Holst og 
Hans Schmidt Andersen. 

Håndværk
- Vi arbejder efter gamle håndværks-
mæssige principper med åbne kar. Der-
for er en stab af dygtige medarbejdere 
helt afgørende for vores salg. De fle-
ste af vores oste er mellemlagret eller 
lagret – nogle helt op til et år – og det 
stiller store krav til håndværket. Flere af 
ostene har deres egen historie, blandt 
andet Vrejlev Kloster osten, som kun 

Af Niels Henriksen

Produktionen foregår i åbne kar. Osteproduktionen på Ingstrup Mejeri er håndarbejde.

Den unikke Vrejlev Kloster ost, som kun kan 
fås i Ingstrup.



kan købes på mejeriet, og Løkken Bun-
kerost, som helt unikt rent faktisk lagres 
i en gammel tysk betonbunker fra Den 
2. Verdenskrig, forklarer Troels Holst.

Kunderne
Den lille butik ved mejeriet holder åbent 
alle hverdage på nær om mandagen, 
som dog inddrages i turistsæsonen. 
Her finder kunderne foruden naturlig-
vis mejeriets egne oste også et udvalg 
af vine og delikatesser.
- Ellers er Rema 1000 vores helt store 
kunde, og forhandler, og vores oste kan 
således findes i Remas butikker i hele 
landet. Desuden forsøger vi at nå ud til 
et bredt spekter af forhandlere, både 
lokalt og i resten af landet. I Nordjylland 
fås vores oste bl.a. i Salling Super, i fle-
re Meny-forretninger, Spar-købmænd, 
i flere af COOPs butikker i regionen, 
ostehandlere og delikatesseforretnin-
ger. Vi oplever desuden en særdeles 

solid opbakning fra lokalområdet om-
kring mejeriet, hvor rigtig mange faste 

kunder handler hos os, siger Troels 
Holst.

Et budvalg af oste i den lille butik ved mejeriet.

Osten pakkes. Løkken Bunkerost er lagret i en gammel  
tysk betonbunker fra 2. verdenskrig.

Historien om  
Vrejlev Kloster
Vrejlev Kloster var indtil reforma-
tionen et nonnekloster af præ-
monstratenserordenen. Året for 
dets oprettelse er ukendt, men 
det var formentlig grundlagt som 
datterkloster af munkeklosteret 
Børglum Kloster, hvorfra en bro-
der i 1215 var sendt til Rom for 
visse anliggenders skyld, og som 
det følgende år fra ordenens 
hovedkloster i Prémontré med-
bragte en påmindelse om ikke at 
optage søstre. I 1254 var klostret 
i funktion, og senere i 1268 be-
tænkes det i et testamente sam-
men med andre klostre.
I spidsen for nonnerne stod en 
priorinde, mens en prior admi-
nistrerede klosterets gods, for-
mentlig oftest en munk fra Børg-
lum Kloster.
Vrejlev Kloster samlede sig ikke 
de store godsmængder, og ved 
reformationen blev klostret ind-
draget under kronen.
I 1932 købte Svend Malthe Holst 
godset og flyttede ind i et rela-
tivt nyt og moderne hus, da det i 
1914-1915 var genopbygget efter 
en større brand. S. M. Holst drev 
stedet frem til 1972, hvor den 
første del af godset blev skiftet 
til hans søn, Troels A. Holst, som 
siden overtog den resterende del 
i 1976. I 2014 har Malthe C. Holst 
overtaget godset som 3. genera-
tion i Holst -familien.

Bestyrelsesformand Troels Holst i snak med daglig leder på Ingstrup Mejeri, Jesper Andersen.



Data bringer landmanden på
omgangshøjde med bedriften

Dashboard er et ledelsesværktøj, der giver hurtigere og bedre adgang til vigtige informationer

En revisionsliste på flere hundrede 
sider kan være hård kost for en land-
mand, der har mere end rigeligt at gøre 
med at manøvrere sin bedrift frem mod 
en positiv udvikling. Med det digitale le-
delsesværktøj Dashboard får han lyn-
hurtigt adgang til alle relevante tal og 
informationer og kan derfor sætte ind 
og præge udviklingen langt hurtige-
re. Eller han kan sågar med afsæt i de 
seneste tal agere på en udvikling, der 
knap er gået i gang.
- Dashboard er en overbygning til det 
digitale økonomisystem LN Summax, 
som rigtig mange landmænd benytter. 
Med Dashboard får landmanden ad-
gang til langt flere data end dem, der 
relaterer direkte til økonomien. Hvis 
han eksempelvis er kvægavler og har 
malkekøer kan han udtrække data om 
foderforbrug, om fedtindholdet i mæl-
ken og mange andre forhold, som i vir-
keligheden ligger til grund for økonomi-
en. Derfor vil jeg gerne råde brugerne 
til flittigt at gøre brug af den knap, der 
hedder ”Udforsk”, for det er her, at alle 
hemmelighederne findes, smiler Jacob 
Ibsen, der er  virksomhedsrådgi-
ver hos LandboNord i Brønderslev.

Mange styrker
- Dashboard har mange styrker, men 
de to vigtigste er, at systemet i sam-

menhæng med budgetopfølgningen 
kan pege på en udvikling i bestemte 
perioder af året og derfor forklare en 
specifik årsag til udviklingen. Desuden 
erstatter Dashboard den revisionsliste, 
som med årene bare er blevet mere 
og mere omfattende, og som er svær 
at danne sig et overblik ud fra. Med 
Dashboard får landmanden et værktøj, 
der er indrettet efter de behov, han har, 
og som ved hjælp af meget illustrativ 
grafik kan give ham overblikket over 
udviklingen måned for måned her og 
nu. Han kan endda se, hvilke fakturaer, 
der er betalt, og ved at klikke på faktu-
raen kan han nærstudere den. Han kan 
samtidig se, at eksempelvis udgiften til 
dyrlæge er blevet større end forventet, 
og ved at klikke på ”Udforsk” kan han 
blive klogere på hvorfor, påpeger Jacob 
Ibsen.

Dele med andre
Dashboard er først og fremmest et 
værktøj, som landmanden med fordel 
kan bruge hver dag i sin bedrift. Bru-
gerfladen er intuitiv – det vil sige, at sy-
stemet er utroligt let at bruge og kræver 
ikke de store forkundskaber. Og så kan 
han dele oplysningerne, eller de oplys-
ninger han vælger, med sine medarbej-
dere.
- Endelig kan han med fordel tage 
iPad’en under armen, når han er til 
møde med banken eller andre långive-
re og med det visuelle værktøj lettere 
forklare udvikling og tendenser. Han 

kan også bruge Dashboard til møde 
med øvrige landbrugsfaglige rådgivere, 
og endelig får han et effektivt diagno-
stisk værktøj, der gør ham i stand til at 
hente svar på snart sagt alle forhold og 
undersøge spørgsmål med det samme, 
når de opstår. ”Udforsk” gemmer som 
oftest på svaret, siger 
Jacob Ibsen.

Dashboard har efterhånden 3-4 år på 
bagen og gennemgår en løbende op-
timering. Programmet tilgås på www.
landmand.dk, som de fleste landmænd 
kender. 

Af Niels Henriksen
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Hos Nordjysk Hydraulic 
reparerer vi alle typer hydraulik
Vi er en lille selvstændig virksomhed med over 20 års erfaring, vi har 
værksted i Aabybro med gode faciliteter, blandt andet loftkraner og 
grav.
Hos Nordjysk Hydraulic har vi stor ekspertise i reparation og renover-
ing af hydraulikcylindre og stempler. Vi fremstiller nye dele og har 
stempelstænger og pakninger på lager. 
Vi har stort lager af alle typer hydraulikslanger, fi ttings og kompo-
nenter. Derudover har vi konkurrencedygtige priser på alle typer olie.
Vi sælger reservedele fra Kramp, Granit parts og Hydraspecma til de 
rigtige priser. 

Du er velkommen til at kontakte os på telefon: 2340 5044 eller 
på mail: service@nhy.dk. Der er altid ka� e på kanden så kom endelig 
forbi vores værksted på Mølhavevej 1B, 9440 Aabybro.

Mølhavevej 1B . 9440 Aabybro . lf. 2340 5044 . www.nhy.dk

D I N  T O T A L L E V E R A N D Ø R

Ornestation Mors • Gl. Møllevej 97 • 7970 Redsted • Telefon 97 76 21 33 
info@ornestationmors.dk • www.ornestationmors.dk

Vi tilbyder, som de eneste i Danmark,  
sæd fra 3 forskellige avlsselskaber

www.quicke.dk 

Multibenne S+

NYHED

Multibenne S+

GS+ Skovl

Planeringsskovl Pallegaffel S

Silograb S+

NYT REDSKABSPROGRAM
TIL MINILÆSSERE

Quicke kan nu levere redskaber til minilæssere.
Redskaberne leveres i forskellige størrelser fra 90 cm til 150 cm alt efter behov.
Mange krogsystemer, så de passer til forskellige læssermaskiner.
For yderligere information kontakt os på: 96148080.

Member of JOST 

https://www.nhy.dk/
https://ornestationmors.dk/da/
https://quicke.dk/


Digitale drænkort fornuftig
investering i bedre udbytte

Et drænsystem, der ikke virker optimalt, kan koste 2000 kr. pr. hektar 

Ude af øje ude af sind, hører man tit. 
Udsagnet kunne måske godt passe på 
de drænrør, der ligger gravet ned i mar-
ken, og som har ligget der i årtier, uden 
at nogen kender den præcise placering. 
Cirka halvdelen af landbrugsjorden i 
Danmark er drænet, men hvis gamle 
håndtegnede kort i bedste fald giver et 
upræcist fingerpeg om, hvor dræne-
ne ligger i jorden, er det vanskeligt at 
vedligeholde og reparere dem. Og hvis 
drænene er svære at finde, kan det ko-
ste dyrt i gravearbejde for at lokalisere 
dem.
- Løsningen er digital. Prisen for at flyt-
te de gamle drænkort fra papir til en 
app på mobiltelefonen eller tablet er ca. 
200 kr. pr. hektar. Udbyttetab på grund 
af dræn, der ikke er vedligeholdt, belø-

ber sig let til 2000 kr. pr. hektar. Derfor 
er det en fornuftig investering at få et 
digitalt kort over markens drænrør og 
brønde, så de er lette at vedligeholde, 
fortæller Morten Linnemann Madsen. 
Han er natur- og miljørådgiver hos 
LandboThy, og så er han uddannet lan-
dinspektør og en af pioneerne i Dan-
mark i arbejdet med at digitalisere de 
gamle drænkort.
- Udfordringen med dræn er jo, at de 
ligger nedgravet i jorden, og at man 
derfor ikke kan se dem. De gamle land-
mænd kunne tit huske, hvor de lå. El-
ler de troede, at de kunne huske det 
og tegnede nogle primitive kort. Andre 
gange overgav de blot placeringen til 
næste generation, og det blev det hele 
ikke mere præcist af.

Farm Tracking
Som uddannet landinspektør er digita-
lisering og håndtering af data Morten 

Linnemann Madsens håndværk, og 
passion indrømmer han. 
Ved hjælp af ofte upræcise kort og 
gamle og nye satellitfotos er han i stand 
til at placere drænrør og brønde på et 
digitalt kort, som landmanden kan have 
med sig som en del af app’en Farm 
Tracking fra Seges. Han scanner de 
gamle papirkort ind i et avanceret kort-
system og ud fra viden om landskabets 
udvikling placerer han de gamle dræn i 
et digitalt kort, der efterfølgende let kan 
optimeres og redigeres, hvis drænsy-
stemet udvides eller omlægges.
Placeringen på de digitale drænkort er 
så præcis, at de landmænd, de er gået 
fra papir til mobil, stort set graver rigtigt 
9 ud af 10 gange og derved sparer en 
masse penge i udgifter til nødvendigt 
vedligehold og eventuelt yderligere 
dræning.
- Ved hjælp af et digitalt drænkort i Farm 
Tracking kan landmanden blot stille sig 

hen over drænbrønden, tage et billede 
og gemme positionen, som ved hjælp 
af GPS-koordinater placeres i hans 
eget digitale drænarkiv. Herefter er det 
en smal sag at finde brønden igen, på-
peger Morten Linnemann Madsen, der 
gerne kommer på besøg i marken.

Optimeret udbytte
Bedre overblik over drænsystemet kan 
i sidste ende være med til at optimere 
udbyttet på markerne, som bliver hur-
tigere farbare og tjenlige i foråret. Det 
kan ses på bundlinjen. Forsøg viser 
nemlig store merudbytter for velfun-
gerende dræn, som er forudsætning 
for en god rodudvikling og en forsvarlig 
udnyttelse af næringsstofferne. 25-30 
pct. i merudbytter er på ingen måde 
usædvanlige, viser erfaringerne. 

Af Niels Henriksen

Morten Linnemann Madsen er uddannet landinspektør og ansat som natur og- miljørådgiver hos Landbo Thy. Her ved et af de gamle drænkort, som han kan digitalisere 
og dermed gøre det meget lettere for landmanden at finde dræn og brønde på marken.
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• Magnesiumkalk
• Jordbrugskalk 
• Foderkridt 
• Sengebåsekalk 
• Kalkspredning

info@kongerslev-kalk.dk • tlf.: 9833 1377

VIL DU HAVE ET HØJT 
HØSTUDBYTTE?
Husk kalkning
- en livsvigtig del af  planteavlsarbejdet

• Magnesiumkalk
• Jordbrugskalk 
• Foderkridt 
• Sengebåsekalk 
• Kalkspredning

info@kongerslev-kalk.dk • tlf.: 9833 1377

VIL DU HAVE ET HØJT 
HØSTUDBYTTE?
Husk kalkning
- en livsvigtig del af  planteavlsarbejdet

info@kongerslev-kalk.dk • tlf.: 9833 1377

VIL DU HAVE ET HØJT
HØSTUDBYTTE?

Husk kalkning
- en livsvigtig del af planteavlsarbejdet

• Magnesiumkalk

• Jordbrugskalk

• Foderkridt

• Sengebåsekalk

• Kalkspredning
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KALK TIL ALLE FORMÅL  
I LANDBRUGET
Husk nu jordbrugskalken
En forudsætning for udnyttelse af jordens næringsstoffer
 
• Foderkridt – certificeret produkt med høj fordøjelighed
• Miljøkalk til sengebåse – giver et hygiejnisk og sundt staldmiljø
• Granuleret kalk – kan spredes med gødningsspreder og  

er velegnet til mindre marker
• Hydratkalk – yderst effektivt til desinfektion i alle former for landbrug
• Stampet kalk – velkendt produkt til kalkning af bygninger og facader

Hvis du vil vide mere, kontakt din lokale DLG-forretning.

ISO 9001 · ISO 14001 ·  ISO 50001 
GMP+B1 CERTIFICERET

v/Morten Skovsgaard . Edithsvej 7 . 9800 Hjørring
Tlf. 2335 8260 . www.ms-staldmontage.dk

Ring på 23 35 82 60 for et uforpligtende tilbud 
eller skriv via www.ms-staldmontage.dk/kontakt/

Svinestald
Vi har rig erfaring med opsætning
af inventar til svinestalde. 

Hønsestald
Vi har rig erfaring med opsætning 
af inventar til hønsestalde. 

Reparationer
Vi udfører også reparationer og 
udskiftning af dit staldinventar.

Kvægstald
Er dit næste projekt en kostald? 

Stål
Vi står gerne for opsætningen 
af dine stålkonstruktioner.

Andet
Kontakt os gerne vedrørende 
andre montageopgaver. 
Der er en stor sandsynlighed
for at vi kan hjælpe.

https://kongerslev-kalk.dk/
https://dankalk.dk/
http://www.ms-staldmontage.dk/kontakt/


www.saac.dk

LANDBRUGETS
TOTALENTREPRENØR

  MASKINSTATION • 98 83 15 00

Vi er en af Nordjyllands største udbydere af 
ydelser til landbruget, og vi råder over en ny og 
moderne maskinpark. Maskinstationen har en fast 
stab af erfarne, ansvarsfulde og veluddannede 
maskinførere med hver deres speciale.

Du kan trygt overlade marken til os...

  BYGGERI • 98 83 42 44
Svend Aage Christiansen A/S er specialist i byggeri for land-
bruget, og har siden 1985 projekteret og bygget mere end
3000 staldanlæg. Skal der opføres kvæg- eller svinestalde, 
lader, maskinhuse, gyllebeholdere, siloer, biogasanlæg eller 
boliger på landet - så kontakt os.

https://saac.dk/

