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Interessen for det bæredygtige landbrug er dog usvækket, konstaterer rådgiver hos LandboNord

Da de russiske kampvogne torsdag 
den 24. februar rullede ind i nabolan-
det Ukraine, steg usikkerheden, og det 
samme gjorde blandt andet energipri-
serne, kornpriserne og priserne på han-
delsgødning. Og når produktionspriser-
ne i landbruget stiger, følger priserne i 
supermarkedet med.
- Vi oplever generelt, at der er færre 
penge mellem danskerne, fordi stort 
set alt er steget i pris. Når det er dyrere 
at fylde bilen op med benzin eller die-
selolie, prisen på at varme boligen op 
er steget, og huslejen stadig skal falde 
ved månedsskiftet, så er der bare færre 
penge til at handle for. Dermed falder 
muligheden også for nogle til at betale 
lidt mere for fødevarer, der er produce-
ret bæredygtigt og på naturens præ-
misser. De er tvunget til at gå på kom-
promis med deres værdier, påpeger 
Thor Bjørn Kjeldbjerg, der er fagchef 
indenfor økologi hos LandboNord.

Usvækket interesse
Han og hans kolleger hos den nord-
jyske rådgivningsvirksomhed oplever 
dog usvækket interesse for økologi hos 
medlemmerne.
- Jeg synes, at mange af vores økologi-
ske medlemmer tager masser af initiati-
ver, selv om bytteforholdet hos dem er 
blevet mindre - altså forholdet mellem 
hvad det koster at producere, og hvad 
landmanden kan få for sine produkter.
- Vi ser en del økologiske landmænd, 
der ønsker at udvide deres bedrifter, 
og vi ser også ganske mange generati-
onsskifter, hvor unge landmænd gerne 
vil overtage en økologisk bedrift. Jeg 
synes, at vi mærker en stor optimis-
me hos vores økologiske landmænd, 
og vores rådgivning fylder i hvert fald 
rigtigt meget, konstaterer Thor Bjørn 
Kjeldbjerg.

Dygtige håndværkere
- Økologisk landbrug kræver en dyg-
tig håndværker, hvis landmanden skal 
have det samme ud af sin bedrift som 

den konventionelle kollega, der ek-
sempelvis sprøjter sine marker med 
ukrudtsmidler. Her skal den økologiske 
landmand komme ukrudtet til livs på 
en anden bæredygtig måde. Han 
skal også gøde bæredygtigt.
Med de stigende råvarepriser er 
forskellen mellem økologiske og 
konventionelt producerede føde-
varer svundet ind. Den lille forskel 
får dog ikke de økologiske land-
mænd til at skifte spor.
- For det første går der en gan-
ske lang og kompleks proces for-
ud med bl.a. med tæt kontrol og 
dokumentation for at blive økolog og 
dermed få mulighed for at afsætte sin 
produkter med Ø-mærket. For 
det andet er det vanskeligt at 
blive økolog igen, hvis man 
først er vendt tiltage til 
konventionel produktion. 
Så den trafik ser vi prak-
tisk talt ikke, siger Thor 
Bjørn Kjeldbjerg.

Af Niels Henriksen
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LandboNord: Landmænd er 
også vilde med vild natur
ANNONCE Det er ofte muligt at forbedre natur og biodiversiteten på landbrugsejendomme uden at det koster noget,
i flere tilfælde kan der endda være et økonomisk overskud i at forbedre naturen. Natur- og miljøkonsulent i
LandboNord, Anders Mortensen, hjælper de nordjyske landbrug med at udnytte naturpotentialet, så mangfoldig
natur og effektiv produktion kan trives side om side.

ANNONCE

For nogle landmænd kræver det lidt overvindelse bare
at lade stå til, men ikke desto mindre er det nogle gange
et af de råd, som natur- og miljøkonsulent i LandboNord,
Anders Mortensen, giver landmænd, når de sammen er
ude at spotte naturpotentialet på ejendommen.

- Hvis du ønsker at få flere insekter, fugle og andet vildt
på ejendommen, så kræver det, at du undlader at rydde
op i naturen. Naturen i og omkring markene har langt
hen ad vejen brug for at passe sig selv, at spire, gro,
visne, forrådne og til sidst forsvinde. Biodiversiteten
udvikles nogle steder bedst hvis vi ikke blander os, men
vi kan hjælpe det på vej ved at foretage små tiltag som
at lade de urentable hjørner og kiler blive til natur. På
den måde optimerer du markdriften mens at naturen får
plads hist og her, siger Anders Mortensen.

I Brønderslev har griseproducent Mogens Højholt
Hansen fået øjnene op for hvordan han kan skabe et
landbrug, hvor mangfoldig natur og effektiv produktion
kan trives side om side. Det har han blandt andet fået
med hjælp fra LandboNords Naturteam, der bl.a. har
rådet ham til at lade en lille lund med døde træer ligge.

FÅ STYR PÅ EJENDOMMENS
NATUR OG BIODIVERSITET
I arbejdet har Mogens brugt LandboNords NaturPlan.
Planen er med til at fremtidssikre biodiversiteten på
ejendommen, og den giver mulighed for at se de tiltag,
der nemt kan gøres for at forbedre herlighedsværdien.
Den udpeger nuværende og fremtidige naturtiltag, og
dokumenterer samtidig alle de gode ting, der er blevet
gjort. For Anders Mortensen er det vigtigt, at
landbrugenes naturindsatser bliver synlige.

- I dag bliver der talt meget om biodiversitet,
bæredygtighed, beskyttet natur osv., og det kan være
rigtig svært for den enkelte landmand at navigere i.
Hvad for noget natur har jeg? Hvordan skal jeg
forholde mig til det? Med en NaturPlan bliver det gjort
overskueligt og forståeligt, så det ikke virker som
noget problematisk, men nærmere en naturlig del af
det at drive landbrug, siger Anders Mortensen.

Deteroftftf emuligtat fofof rbrbr edrenaturog
biodivevev rsrsr itetenpålandbrugsejeje endomme
udenatdetkosternoget,t,t i flflf eretilfæfæf ldekan
derenddavævæv reetøkonomisk
ovevev rsrsr kudiat fofof rbrbr edrenaturen.

4% af landbrugsarealerne skal
omlægges til natur fra 1. januar 2023?

Derfor kan det være en rigtig god idé
allerede nu at gøre sig tanker om, hvor
og hvordan det kan lade sig gøre.

I nogle tilfælde kan det endda gøres
ved hjælp af tilskud. Lige nu kører
LandboNord tilbud på NaturPlan.

Kontakt LandboNords
Naturteam og hør om dine
muligheder på tlf. 9624 2424

FOTO OG TEKST: 
Journalist Peter Küster Nielsen

VIDSTE DU...

- Mange bliver overraskede, når jeg viser dem
rundt på min ejendom. Vi har mange naturlige
opholdssteder for bl.a. agerhøns og diverse
insekter mellem mine marker. Med rådgivning fra
Anders Mortensen har jeg fået inspiration til
endnu flere initiativer. Det kræver dog, at jeg er
klar til at lade stå til. Det det kan være lidt svært,
men når jeg ved, det giver mening for de
kommende generationer, så gør jeg det med god
samvittighed, siger Mogens Højholt Hansen.

Dyryry enesætterpririr spå,atMogensHøjøjø holtHansenikkehar
fjfjf ernrnr etdetdødød detrærær .Nuerområrår detmedtrærær etregistreret i
Mogens'NaturPrPr lan,sådererstyryry påejeje endommensnaturog
biodivevev rsrsr itet.

Gririr seproducentMogensHøjøjø holtHansen(t(t( v.v.v )og
Natur-r-r ogmiljljl økonsulent iLandboNord,d,d Andersrsr Mortensen

https://www.landbonord.dk/raadgivning/nyheder-1/nyt-dynamisk-naturteam-i-landbonord?Action=1&M=NewsV2&PID=124


Pengeinstituttet ønsker at indgå i langvarige relationer og bakker landmændene op
i både opgang og nedgang

- Hvis landmanden passer godt på den 
paraply, vi giver ham, må han godt be-
holde den, når det regner.
Landbrugsdirektør i Sparekassen 
Danmark, Poul Kristensen, smiler lidt 
ved billedet, som blot skal illustrere, at 
pengeinstituttet ikke agter at trække 
opbakningen til den landmand, der gør 
det godt, men som er havnet i et storm-
vejr på grund af ydre forhold, som han 
ingen indfl ydelse har på.
Spare- og Laanekassen for Vraa-Emb 
Sogne blev i 1871 stiftet af en håndfuld 
landmænd, som dengang var med til 
at defi nere pengeinstituttets DNA. Si-
den har landbrug været en vigtig del 
af sparekassens fundament, uanset 

om den har heddet Vrå Sparekasse, 
Sparekassen Vendsyssel, Sparekas-
sen Hobro, Sparekassen Himmerland, 
eller nu Sparekassen Danmark efter 
fusionen med Jutlander Bank. Begge 
pengeinstitutter havde et solidt afsæt 
i landbruget og var dermed et spejl af 
det lokalsamfund, som de har et formu-
leret ønske om at være en aktiv del af.

Langvarigt forhold
- Vi ønsker at have et langvarigt forhold 
til vores kunder. Vi er kendt for at have 
lidt mere tålmodighed, når der f.eks. er 
dårlige bytteforhold, og det har ikke 
mindst i de senere år ska� et os mange 
nye, rigtigt dygtige kunder, som kom-
mer for at få en stabil og kompetent 
samarbejdspartner. For os er det ikke 
afgørende, at landmanden eksempel-

vis oplever dårlige tider i et år eller to, 
hvis vi ellers kan se, at han driver en 
fornuftig virksomhed og over en læn-
gere periode har præsteret godt. Så er 
det naturligvis kun i vores interesse at 
bakke op.
- Vi vil gerne være tæt på vores kunder 
og med vores organisering i tre land-
brugscentre har vi sikret stor viden og 
erfaring – hvilket gør os i stand til at 
være en seriøs og konstruktiv spar-
ringspartner. Vi møder rigtig mange 
dygtige landmænd, der i gunstige tider 
er gode til at betale af på deres gæld 
og samtidig hele tiden se nye mulighe-
der. Landbruget har altid været omstil-
lingsparat – og klar til at gå nye veje. 
Det sidste ser vi i øjeblikket med den 
grønne omstilling – med eksempelvis 
solceller, biogas eller vindenergi. Her 

bakker vi også gerne op, hvis økonomi-
en ser fornuftig ud, understreger Poul 
Kristensen, der ser mange tendenser i 
nordjyske landbrug i øjeblikket.

Tendenser
- Efter nogle gode år har grisepro-
ducenterne det lige nu svært med et 
dårligt bytteforhold. De aktuelle afreg-
ningspriser på grisekød pr kr. 11.10 plus 
efterbetaling er normalt et fornuftigt 
niveau – men med samtidig voldsomt 
høje priser på både energi og foder – 
hænger det ikke sammen p.t. Rusland 
og Ukraine står for 28 pct. af den sam-

lede hvedeproduktion og 24 pct. af den 
samlede kornproduktion, så når der på 
grund af krigen bliver mangel på korn, 
så stiger priserne. De fl este grisepro-
ducenter har ikke nok korn fra egne 
marker og skal derfor købe korn og fo-
der. De voldsomt stigende energipriser 
rammer naturligvis også landbruget.
- Modsat ser det rigtigt godt ud for 
mælkeproducenterne, der oplever høje 
afregningspriser. De er naturligvis også 
ramt af høje priser på energi og foder, 
men mange af dem er i højere grad 
selvforsynende med grovfoder og der-
for ikke så hårdt ramt.

- Også planteavlerne har gode tider, 
fordi der er gode priser på deres afgrø-
der.

Pris på jord på vej op
Den strukturelle ændring, der er sket 
indenfor dansk landbrug især inden-
for de seneste mere end 50 år, er slet 
ikke slut endnu. Tendensen mod færre 
- men større landbrug er stadig højak-
tuel. Nu bliver de meget store landbrug 
kun endnu større.
- Vi oplever, at mange er interesseret 
i jorden. Derfor ser vi også allerede nu 
stigende jordpriser. Ejendomme med 

jord er forholdsvis let omsættelige. Det 
kan være, fordi naboen har brug for 
mere jord, eller det kan være en inve-
stor, der ser jord som investering. An-
dre skal have ESG-regnskabet til at gå 
op og derfor ønsker at købe jord, hvor 
de eks. kan plante skov. Eller det kan 
være i forbindelse med et generations-
skifte, hvor tredjepart ønsker at over-
tage bedriften.
- Hos Sparekassen Danmark står vi ikke 
kun på mål for vores gode, stabile kun-
der. Vi er også parat, når unge, dygtige 
landmænd ønsker at etablere sig som 
selvstændige med egen bedrift. Vi op-
lever mange, som kan præstere en for-
nuftig opsparing, men selv om 1 mio. kr. 
er mange penge for de fl este, så rækker 
de jo ikke langt, hvis den gård, de gerne 
vil købe, koster 50 mio. Her er vi klar til 
at træde til, naturligvis sammen med 
øvrige fi nansielle partnere som DLR 
Kredit og Vækstfonden, hvis budgetter 
og forretningsplan ellers ser fornuftige 
ud, fastslår Poul Kristensen.

Af Niels Henriksen

Sparekassen Danmark 
har landbrug i generne

ANNONCE ANNONCE

Sparekassen 
Danmark
Sparekassen Vendsyssel var en 
fusion over en årrække mellem 
en række sparekasser, primært i 
Vendsyssel og Thy.

Jutlander Bank var en fusion 
mellem Sparekassen Hobro og 
Sparekassen Himmerland.
For alle pengeinstitutter var 
landbrug en væsentlig del af 
kundegrundlaget, og alle havde 
egne landbrugscentre.

Sparekassen Danmark har derfor 
fortsat landbrugscentre placeret 
i Vrå, der primært dækker Vend-
syssel, Thy og Mors, Hobro der 
dækker det østlige Himmerland 
og Aars der dækker det vestlige 
Himmerland.

Tilsammen beskæftiger de tre 
centre op mod 25 landbrugskyn-
dige og erfarne medarbejdere.

https://www.spard.dk/
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En kontant indsprøjtning på 14 mio. euro satte for alvor gang i Robotti, som nu forhandles i 14 lande

På mange måder kan Robotti sammen-
lignes med en traktor, hvor landman-
den kan tilkoble forskellige redskaber. 
Den helt afgørende forskel er selvføl-
gelig, at der ikke sidder en landmand 
eller hans medarbejder i et førerhus og 
kører maskinen. Robotti er, som navnet 
antyder, en robot, der nu er kørt fra la-
boratoriet og ud på marken.
- Robotti har været under vejs siden 
2000, hvor Agrointellis stifter og ad-
ministrerende direktør, Ole Green, fik 
idéen til robotten. Alle har jo godt vidst, 
at teknologien formentlig på et eller an-
det tidspunkt ville få fodfæste i landbru-
get. I fremtidens landbrug bliver marker 
overvåget og passet af robotter, som 
luger og gøder i den rette mængde. Det 
er netop, hvad Agrointelllis robot kan 

hjælpe med, og derved er der mindre 
behov for sprøjtemidler, næringsstoffer 
udnyttes bedre, og samtidig reduceres 
energibehovet i planteproduktionen. 
Efter 10 års fokuseret udvikling kom 
der for alvor skred i projektet, da Vækst-
fonden og Nordic Alpha Partner i 2020 
tilsammen støttede med 14 mio. euro. 
Så udover, at de mange penge var med 
til at skubbe Robotti ud på markerne og 
ud over grænserne, så var de også en 
blåstempling af projektet, understreger 
Jacob Bebe hos Agrointelli i Aarhus.

Markplan og sikkerhed
Robotti går nogle skridt videre end den 
kendte GPS precision-teknologi, hvor 
automatiseret styring til landbrugskø-
retøjer og såning af variabel hastighed 
har bevist, at der er et afkast på inve-
steringer fra præcisionslandbrug.

Af Niels Henriksen

Markrobot er kørt fra
udvikling til marken

Fortsætter på side 8
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https://www.fjordlandmaegler.dk/

THISTED
Silstrupparken 2

7700 THISTED
96185800

maegler@fjordland.dk

Flot ejendom med udsigt til skøn natur!
Flot stuehus med en smuk udsigt. En ejendom med mange anvendelses- og indtjeningsmuligheder.
Bygningerne kan bruges fra alt til dyrehold til liberale erhverv såsom tømrer, entreprenør osv.
De 17 ha. der er til ejendommen ligger flot samlet. Det dyrkbare areal udgør 16 ha.
Tæt på Nykøbing med indkøbsmuligheder, kultur, skole og gymnasium.

Kontantpris 5.200.000
Ejerudgift pr. md. 2.740

Bolig 149
Grund ha 171.568
Stuer/vær. 1/4

Opført 1996
Sagsnr. 18930000062
Energi E

LYSTEJENDOM GAMMEL VODSTRUPVEJ 12, VODSTRUP, 7900 NYKØBING M

NYHED

Flot ejendom oplagt til dyre/-hestehold
Stort rummeligt stuehus i to plan med fire reelle værelser + stue. Der er to nyere badeværelser i
stueetagen samt et flot køkken alrum. Forgangen har plads til grovkøkken, vaskerum, tøj og sko.
Gildesal i den ene længe/garage. Løsdriftsstald der i dag er indrettet til kødkvæg, men som sag-
tens kan indrettes til heste. Stort isoleret værksted med højt til loftet, hvor de fleste køretøjer kan
køre ind og blive serviceret. Jordtilliggende på 21,3 ha.

Kontantpris 3.850.000
Ejerudgift pr. md. 1.773

Bolig 202
Grund ha 212.784
Værelser 4

Opført 1875
Sagsnr. 18930000025
Energi E

LYSTEJENDOM TERPVEJ 67, KLIM TERP, 9690 FJERRITSLEV

Landbrugsejendom med mælkeproduktion
Mælkeproduktionsbedrift bestående af en produktionsejendom, samt en bygningsløs ejendom. Der
er i alt 137,4 ha., hvoraf de 119,8 ha. er i omdrift. Mælkeproduktionen består af ca. 130 årskøer.
Produktionstilladelse: 130 malkekøer, 45 kvier, 65 tyrekalve (43-80 kg.), 40 småkalve 0-6 mdr.
Besætning består af højtydende Holstein køer med årsydelse på 12.600 EKM. Der sælges mange
avlskvier fra ejendommen.

Kontantpris 30.200.000
Grundareal 137,4 ha.
Boligareal 227

Opførelsesår 1945
Energimærke C
Sagsnummer 10971

KVÆGGÅRD BALLERUMVEJ 267, KÅSTRUP, 7700 THISTED

Tæt på Nationalpark Thy
Her er en ejendom midt i Thy's skønneste natur med direkte adgang til skoven/Nationalparken, her
er mange muligheder med både jord og bygninger hvad enten man vil have heste, kødkvæg eller
måske får. 45,8 ha jord hvoraf 40,88 ha er tilskudsberettiget.
2 gode stålbuehaller og husstandsvindmølle.

Kontantpris 7.595.000
Grundareal 45,8 ha.
Boligareal 122 m2

Opførelsesår 1935
Energimærke D
Sagsnummer 81901

PLANTEAVLSGÅRD KÆRGÅRDSVEJ 36, NØRHÅ, 7752 SNEDSTED

Landbrugsejendom med naturskøn beliggenhed og gode jagtforhold
Landbrugsbedrift bestående af 2 ejendomme med fantaskiske jagt forhold og naturskøn beliggen-
hed. Torsbjergvej 4: 61,98 ha. hvoraf de 33,85 ha. er tilskudsberettiget landbrugsjord og resten er
skov og naturarealer. Driftsbygninger: maskinhus, tidligere løsdriftsstald, garager, fyrrum m.m.
Torsbjergvej 6: Hus på 89 m2, samt 34 kvm udhus, indrettet til jagtstue med soverum.

Kontantpris 9.925.000
Grundareal 62,3 ha.
Boligareal 335 m2

Opførelsesår 1923
Energimærke B
Sagsnummer 82066

PLANTEAVLSGÅRD TORSBJERGVEJ 4, SKÅRUP, 7742 VESLØS

Planteavlsejendom, 20, 8 ha. - med anvendelige driftsbygninger.
Landbrugsejendom beliggende på Mors, med gode anvendelige driftsbygninger. Ejendommens
stuehus er på i alt 173 m2 - og er i fin stand.
Anvendelige driftsbygninger bestående af maskinhus, foderhus og 2 sammenhængende stalde.
Godt halvdelen af jorden ligger sammenhængende omkring ejendommen - det resterende jord lig-
ger i et samlet stykke for sig selv bestående af 7,49 ha.

Kontantpris 4.200.000
Grundareal 20,9 ha.
Boligareal 173 m2

Opførelsesår 1898
Energimærke C
Sagsnummer 18930000173

PLANTEAVLSGÅRD ASSELSVEJ 94, LJØRSLEV, 7900 NYKØBING M

Flot ejendom med mange anvendelsesmuligheder
Det er en ejendom der kan bruges både til dyrehold og liberale erhverv. Er du entreprenør kan kø-
resiloerne benyttes til grus, jord og andre materialer, mens bygningerne kan bruges til værksted
og maskin opbevaring. Det mest oplagte er selvfølgelig at benytte bygningerne til dyrehold såsom
køer, kvier, kalve- eller slagtesvineproduktion. Maskinhuset/laden kan benyttes som ridehal.

Kontantpris 4.300.000
Grundareal 3,8 ha.
Boligareal 336 m2

Opførelsesår 1929
Energimærke F
Sagsnummer 18930000317

KVÆGGÅRD FJORDKÆRVEJ 3, KNUD, 7860 SPØTTRUP

Exceptionel liebhaverejendom med panoramaudsigt og 25 ha jord
Beliggende på en fantastisk grund på 25 ha og med jord ned til fjorden. 180 graders panoramaud-
sigt over Limfjorden som arkitekten har formået at trække ind i stort set alle husets rum. Alt er
opført i lækre materialer med sans for detaljerne, også udearealerne er der kælet for med flise-
blægninger, lamper og terrasser.

Bolig 434
Grund ha 251.264
Stuer/vær. 5/4

Opført 2006
Sagsnr. 81584
Energi B

SOLGT
LYSTEJENDOM ØRNDRUPMARK 14A, ØRNDRUP, 7960 KARBY

https://fjordlandmaegler.dk/


8 Landbrug
I NORDJYLLAND

- Før Robotti kører ind på marken, læg-
ger landmanden en markplan, en rute, 
som robotten efterfølgende ikke kan 
afvige fra. I ruten indlægges eventuelle 
forhindringer, som robotten ved, at den 
skal styre udenom. Er forhindringerne 
ikke lagt ind i ruten, vil robotten stand-
se af sig selv. Det er en facilitet, som 
selvfølgelig er med til at gøre Robotti 
ekstrem sikker. Hvis man forestiller sig 
skrækscenariet, at en person pludselig 
træder ind i robottens bane, vil den helt 
automatisk stoppe og først fortsætte, 
når forhindringen er væk, forklarer Ja-
cob Bebe og tilføjer, at Robotti kun vir-
ker med redskaber, der ikke er væsent-
ligt bredere end selve maskinen.
- Det vil sige, at Robotti ikke kan kon-
kurrere med en stor traktor med en 
36 meter bred sprøjte. Robotten vil 
godt kunne bevæge sig med så stor 
en sprøjte, men vi kan ikke garantere, 
at den vil stoppe ved en forhindring. 
Derfor skal vi satse på præcision med 
forholdsvis små redskaber.

Dieselmotor
Mens Robotti sparer timeløn til en 
medhjælper bag rattet, så har Agroin-
telli valgt at bruge kendt teknologi i mo-
torrummet. Robotten drives nemlig af 
en Kubota dieselmotor.
- Dieselteknikken er et meget bevidst 
valg, dels fordi en dieselmotor er kendt 
af landmanden og med til at skabe 
tryghed i en ellers ukendt robotverden, 
og dels kan de fleste landmænd i et vist 
omfang selv servicere både motor og 
hydraulik. Det er klart, at egentlig ser-
vice naturligvis foregår hos vores for-
handlere.
- Hos Agrointelli vurderer vi, at det end-

nu ikke er tid til batteridrift. Ikke fordi, 
at arbejdsopgaverne er specielt ener-
gitunge, som f. eks. ved pløjning, men 
fordi der er så mange andre features, 
der også bruger strøm, så det vil svært 
at finde et batteri med tilstrækkelig ka-
pacitet, siger Jacob Bebe.

Præcision
- Vi vurderer, at Robotti vil være sær-
lig interessant for økologer, fordi den 

meget præcist kan sætte ind med jord-
behandlingen. Robotti er velegnet til 
rækkeafgrøder, fordi den kan gøde helt 
præcist, og med en vægt på tre tons er 
den skånsom mod marken, fordi den 
minimerer jordpakning. Desuden er 
den i stand til at tage fotos af marken, 
mens den kører. Billederne kan f. eks. 
vise, hvor intensiteten af ukrudtet er 
størst og efterfølgende alene sprøjte 
præcis der. 

- Hos Agrointelli synes vi, at det er for 
dumt at bruge dyre arbejdstimer på at 
sidde i en traktor, når man i stedet kan 
bruge tiden på noget mere produktivt. 
Desuden mener vi, at Robotti er in-
teressant i en tid, hvor det er svært at 
skaffe arbejdskraft i landbruget, gør Ja-
cob Bebe opmærksom på.

Forsættelse fra side 6
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FÅ DET OPTIMALE UD  
AF LANDBRUGSJORDEN

Regelmæssig kalkning kan sikre: 
• Større udbytte
• Bedre jordkvalitet
• Bedre jordstruktur
• 

Granuleret kalk: 
• Perfekt til hurtig pH-justering
• Let at anvende i en alm. gødningsspreder

Hvis du vil vide mere? 
 Kontakt din DLG-salgskonsulent eller  
DLG Kundecenter på 33 68 60 00

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

https://dankalk.dk/
https://rotor.dk/


Agri Nord anbefaler reduceret jordbehandling, der sparer på dyr dieselolie og reducerer CO2-aftrykket

I 2016 valgte 10,8 pct. af de danske 
landmænd ikke at pløje deres marker. I 
2021 var tallet 22 pct., så selv om vi har 
pløjet jorden i mange hundrede år, er 
der flere og flere landmænd, der vælger 
en mere bæredygtig måde at behandle 
jorden på.
- Når vi pløjer vores jord, får vi gode 
vækstbetingelser for de frø, som vi 
lægger i jorden, lige som vi får nul-
stillet ukrudtet. Ved pløjefri dyrkning 
nulstilles ukrudtet med ukrudtsmidlet 
glyphosat (Roundup). Pløjefri dyrkning 
kræver såmaskine og harve, som er eg-
nede hertil og derfor er det en langsig-
tet beslutning at ændre dyrkningsme-
tode, forklarer Teamleder Planteavl hos 
AgriNord, Poul Madsen.
- Der er helt klart mange fordele ved 
ikke at pløje. Ved pløjefri dyrkning og 
dermed iblanding af det organiske ma-
teriale, der ligger på jorden, får vi en 
bedre struktur i overfladen, og det er 
en fordel både på sandjord og på stiv 
lerjord. Jo mindre vi roder i jorden, jo 
bedre forhold giver vi for regnormene.

- Samtidig er det en behandling, der 
ikke kræver så meget dyr dieselolie og 
dermed en mindre udledning af CO2, 
og endelig sparer landmanden mande-
timer.

Agri Nord anbefaler
- Vi anbefaler reduceret jordbehand-

ling, hvor det giver mening, og vores 
anbefaling vil altid tage afsæt i forhol-
dene hos den enkelte landmand. 
Han skal være opmærksom på, at der 
ikke kommer til at ligge for meget halm 
i overfladen. Så kan det nemlig ske, at 
kornkernerne ikke får tilstrækkelig jord-
kontakt. Derfor er det vigtigt at sørge 

for en effektiv opblanding af halmen 
med jorden eller placere frøene under 
halmen. Sædskifte er desuden en for-
udsætning for et godt resultat, fordi 
man derved kan undgå problemer med 
ukrudt, sygdomme og skadedyr.
Conservation Agriculture, eller CA-
dyrkning, er en nærmest ultimativ be-
handling, hvor landmanden praktisk talt 
ikke roder i jorden. 
- CA-dyrkning er en dyrkningsform, 
som kræver særligt dygtige landmænd, 
da dyrkningsformen stiller særlige krav 
til maskiner og timing af afgrødeetab-
leringen.
Sidste år etablerede vi et forsøg i sam-
arbejde med Seges, hvor der sammen-
lignes dyrkningsmetoder på parceller 
som pløjes, på parceller som harves og 
på parceller som dyrkes efter CA-me-
toden. Forsøget gennemføres både på 
Sjælland, i Vestjylland og altså i Nord-
jylland efter samme plan. Forsøget 
forventes udført i fem høstår, og jeg er 
meget spændt på at se resultatet, siger 
Poul Madsen.

Af Niels Henriksen

Flere vælger ikke at pløje i marken

ANNONCE ANNONCE

- Vi inspirerer og hjælper dig 
med at rapportere din 
virksomheds bæredygtighed

ESG
En bæredygtig 
fremtid i 
landbruget!

KONTAKT ESG-EKSPERTERNE:

Miljø- og strategisk rådgiver
Carsten Aarup

 9635 1192

Chefkonsulent
Torben Rohde Pedersen

 9635 1263

ESG- og bæredygtighedsrådgiver
Grete Skjødsholm

 9635 1203

Chefkonsulent

AgriNord er i gang med de første rapporter - mange flere vil følge efter

Alle virksomheder i EU skal på sigt have 
udfærdiget en ESG-rapport, som be-
skriver virksomhedens arbejde med at 
drive en bæredygtig virksomhed. En 
ESG-rapport dækker mange forhold, 
men består af Environment (klima og 
miljø), Social (sociale forhold) og Gover-
nance (ledelse). Da landbrugssektoren 
er en af de største udledere af CO2 i 
Danmark, er der derfor en forventning 
om, at alle landbrug indenfor kort tid 
skal udarbejde ESG-rapporter. 
- Vi er i Danmark verdensmestre i at 
drive et godt landbrug og derfor alle-
rede langt fremme. Der er derfor rigtig 
mange gode fortællinger, der kan kom-
me frem i en ESG-rapport. I AgriNord 
har vi dedikeret fire medarbejdere, der 
er særligt uddannet til at løse opgaven, 
lige som alle medarbejdere er introdu-
ceret til ESG. Hos AgriNord er vi således 
nogle af dem, der ved mest om ESG, 
siger chefkonsulent Torben Rohde Pe-
dersen, der selv er uddannet statsauto-
riseret revisor og involveret i arbejdet 
med ESG-rapporter på landsplan. 

- Vi er lokalt i gang med de første rap-
porter, hvor fokus lige i øjeblikket er på 
CO2-reduktionen i landbruget. Men 
ESG er en meget kompleks rapport 
og meget mere end et klimaregnskab. 
Derfor har vi også sammensat et me-
get bredt funderet team med bl.a. øko-
nomi-kyndige, naturekspert, en filosof 
og en socialuddannet i blandt.

ESG
Klimadelen viser, hvad landmanden 
har gjort og vil gøre for at reducere sit 
CO2-aftryk. Fokus er nu på CO2, men 
indenfor ganske kort tid forventer vi, 
at der bliver lige så meget fokus på 
biodiversitet.  De sociale forhold viser, 
hvad virksomheden f. eks. gør i forhold 
til medarbejderne og deres trivsel. I 
forhold til ledelse viser rapporten bl.a. 
landmandens egen rolle i organisatio-
nen - inklusiv hans ledelse - de ansatte, 
styring af virksomheden og bedriftens 
rolle og accept i lokalsamfundet, forkla-
rer Torben Rohde Pedersen.

Presset vil stige
Alle virksomheder skal præsentere en 
ESG-rapport, fra de største til de mindste.

- Der er ingen tvivl om, at presset for at 
få udarbejdet ESG-rapporterne i land-
bruget vil stige i den nærmeste frem-
tid. Pengeinstitutterne vil forlange, at 
landmanden skal stille med en ESG-
rapport, for pengeinstitutterne skal 
selv udarbejde en rapport, hvor deres 

kunders tilsvarende rapporter vil være 
en del af den samlede rapport. Det vil 
eksempelvis COOP, Arla, Danish Crown 
og landmandens øvrige leverandører 
og aftagere også gøre, understreger 
Torben Rohde Pedersen. 

Af Niels Henriksen

Fokus på CO2 i ESG-rapporterne

Ingen andre brancher giver bedre mening, siger virksomhedsrådgiver hos Agri Nord

- I de fleste landbrugsbedrifter bliver 
der arbejdet hver eneste dag året rundt, 
og især de landmænd, der beskæftiger 
sig med husdyr, har brug for meget 
strøm. Derfor er der ingen brancher, 
hvor det giver bedre mening at etablere 
solceller end landbruget.
Virksomhedsrådgiver hos Agri Nord, 
Jacob Frey Hansen er ikke et sekund 
i tvivl om, at en fuldtids landmand se-
riøst bør overveje at opsætte solceller.
- Økonomien er blevet god. En inve-
stering på f. eks. 350.000-400.000 kr. 
vil typisk være betalt tilbage på 7-12 år, 
og da anlægget snildt har en levetid på 
25-30 år, giver det rigtigt god mening. 
Faktisk får landmanden et særdeles 
godt afkast på sin investering, samtidig 
sparer han også tariffen til netselska-
berne ved at producere strømmen selv. 
Mange landmænd kan endda være 
medbyggere, fordi hænderne er skruet 
rigtigt på, og de i forvejen har en del af 
værktøjet, så der er der også penge at 
spare. Yderligere er der stort set ingen 

service eller vedligehold på et solcel-
leanlæg, anfører han og tilføjer, at der 
som regel er kort vej fra beslutning til 
etablering.

Kort proces
- Når beslutningen er taget, vil der ty-
pisk gå et par måneder med tilladelse 
fra kommunen og montering. Et anlæg 
til eget forbrug kræver hverken lokal-
plan eller nabohøring. Landmanden 
skal sådan set kun tage stilling til, om 
anlægget skal monteres på taget, eller 
det skal stå på jorden, og desuden om 
det skal pege mod syd eller mod øst-
vest for den mest optimale udnyttelse 
af solens stråler.
- Sammen med landmanden kortlæg-
ger vi hans forbrug af el. Hvornår på 
dagen bruger han mest strøm? Har vi 
mulighed for at flytte forbruget til bil-
ligere dage? Hvor stort skal anlægget 
være? Alle spørgsmålene afhænger af 
forbrugsprofilen og om, hvilken type 
landbrug den enkelte driver. En svine-
avler bruger eksempelvis mere strøm 
end en kvægbruger, påpeger Jacob 
Frey Hansen.

- Vi oplever i øjeblikket meget stor in-
teresse for at etablere solcelleanlæg på 
landbrugsbedrifter, og jeg snakker med 
landmænd i hele Danmark. Men jeg 
taler også med andre virksomheder, 
som sagtens kan se fordelene ved at 
producere egen strøm. Dels oplever vi 
i øjeblikket voldsomt stigende priser, og 

dels vil i hvert fald landbruget til efter-
året blive mødt med en plan for CO2-
udledningen i branchen, så spørgsmå-
let om, hvad den enkelte kan gøre, vil 
blive påtrængende. Produktion af eget 
strøm og dermed være med til at for-
trænge CO2 vil være oplagt, understre-
ger Jacob Frey Hansen.

Af Niels Henriksen

Solceller er oplagt i landbruget

https://agrinord.dk/


Agri Nord anbefaler reduceret jordbehandling, der sparer på dyr dieselolie og reducerer CO2-aftrykket

I 2016 valgte 10,8 pct. af de danske 
landmænd ikke at pløje deres marker. I 
2021 var tallet 22 pct., så selv om vi har 
pløjet jorden i mange hundrede år, er 
der flere og flere landmænd, der vælger 
en mere bæredygtig måde at behandle 
jorden på.
- Når vi pløjer vores jord, får vi gode 
vækstbetingelser for de frø, som vi 
lægger i jorden, lige som vi får nul-
stillet ukrudtet. Ved pløjefri dyrkning 
nulstilles ukrudtet med ukrudtsmidlet 
glyphosat (Roundup). Pløjefri dyrkning 
kræver såmaskine og harve, som er eg-
nede hertil og derfor er det en langsig-
tet beslutning at ændre dyrkningsme-
tode, forklarer Teamleder Planteavl hos 
AgriNord, Poul Madsen.
- Der er helt klart mange fordele ved 
ikke at pløje. Ved pløjefri dyrkning og 
dermed iblanding af det organiske ma-
teriale, der ligger på jorden, får vi en 
bedre struktur i overfladen, og det er 
en fordel både på sandjord og på stiv 
lerjord. Jo mindre vi roder i jorden, jo 
bedre forhold giver vi for regnormene.

- Samtidig er det en behandling, der 
ikke kræver så meget dyr dieselolie og 
dermed en mindre udledning af CO2, 
og endelig sparer landmanden mande-
timer.

Agri Nord anbefaler
- Vi anbefaler reduceret jordbehand-

ling, hvor det giver mening, og vores 
anbefaling vil altid tage afsæt i forhol-
dene hos den enkelte landmand. 
Han skal være opmærksom på, at der 
ikke kommer til at ligge for meget halm 
i overfladen. Så kan det nemlig ske, at 
kornkernerne ikke får tilstrækkelig jord-
kontakt. Derfor er det vigtigt at sørge 

for en effektiv opblanding af halmen 
med jorden eller placere frøene under 
halmen. Sædskifte er desuden en for-
udsætning for et godt resultat, fordi 
man derved kan undgå problemer med 
ukrudt, sygdomme og skadedyr.
Conservation Agriculture, eller CA-
dyrkning, er en nærmest ultimativ be-
handling, hvor landmanden praktisk talt 
ikke roder i jorden. 
- CA-dyrkning er en dyrkningsform, 
som kræver særligt dygtige landmænd, 
da dyrkningsformen stiller særlige krav 
til maskiner og timing af afgrødeetab-
leringen.
Sidste år etablerede vi et forsøg i sam-
arbejde med Seges, hvor der sammen-
lignes dyrkningsmetoder på parceller 
som pløjes, på parceller som harves og 
på parceller som dyrkes efter CA-me-
toden. Forsøget gennemføres både på 
Sjælland, i Vestjylland og altså i Nord-
jylland efter samme plan. Forsøget 
forventes udført i fem høstår, og jeg er 
meget spændt på at se resultatet, siger 
Poul Madsen.

Af Niels Henriksen

Flere vælger ikke at pløje i marken

ANNONCE ANNONCE

- Vi inspirerer og hjælper dig 
med at rapportere din 
virksomheds bæredygtighed

ESG
En bæredygtig 
fremtid i 
landbruget!

KONTAKT ESG-EKSPERTERNE:

Miljø- og strategisk rådgiver
Carsten Aarup

 9635 1192

Chefkonsulent
Torben Rohde Pedersen

 9635 1263

ESG- og bæredygtighedsrådgiver
Grete Skjødsholm

 9635 1203

Chefkonsulent

AgriNord er i gang med de første rapporter - mange flere vil følge efter

Alle virksomheder i EU skal på sigt have 
udfærdiget en ESG-rapport, som be-
skriver virksomhedens arbejde med at 
drive en bæredygtig virksomhed. En 
ESG-rapport dækker mange forhold, 
men består af Environment (klima og 
miljø), Social (sociale forhold) og Gover-
nance (ledelse). Da landbrugssektoren 
er en af de største udledere af CO2 i 
Danmark, er der derfor en forventning 
om, at alle landbrug indenfor kort tid 
skal udarbejde ESG-rapporter. 
- Vi er i Danmark verdensmestre i at 
drive et godt landbrug og derfor alle-
rede langt fremme. Der er derfor rigtig 
mange gode fortællinger, der kan kom-
me frem i en ESG-rapport. I AgriNord 
har vi dedikeret fire medarbejdere, der 
er særligt uddannet til at løse opgaven, 
lige som alle medarbejdere er introdu-
ceret til ESG. Hos AgriNord er vi således 
nogle af dem, der ved mest om ESG, 
siger chefkonsulent Torben Rohde Pe-
dersen, der selv er uddannet statsauto-
riseret revisor og involveret i arbejdet 
med ESG-rapporter på landsplan. 

- Vi er lokalt i gang med de første rap-
porter, hvor fokus lige i øjeblikket er på 
CO2-reduktionen i landbruget. Men 
ESG er en meget kompleks rapport 
og meget mere end et klimaregnskab. 
Derfor har vi også sammensat et me-
get bredt funderet team med bl.a. øko-
nomi-kyndige, naturekspert, en filosof 
og en socialuddannet i blandt.

ESG
Klimadelen viser, hvad landmanden 
har gjort og vil gøre for at reducere sit 
CO2-aftryk. Fokus er nu på CO2, men 
indenfor ganske kort tid forventer vi, 
at der bliver lige så meget fokus på 
biodiversitet.  De sociale forhold viser, 
hvad virksomheden f. eks. gør i forhold 
til medarbejderne og deres trivsel. I 
forhold til ledelse viser rapporten bl.a. 
landmandens egen rolle i organisatio-
nen - inklusiv hans ledelse - de ansatte, 
styring af virksomheden og bedriftens 
rolle og accept i lokalsamfundet, forkla-
rer Torben Rohde Pedersen.

Presset vil stige
Alle virksomheder skal præsentere en 
ESG-rapport, fra de største til de mindste.

- Der er ingen tvivl om, at presset for at 
få udarbejdet ESG-rapporterne i land-
bruget vil stige i den nærmeste frem-
tid. Pengeinstitutterne vil forlange, at 
landmanden skal stille med en ESG-
rapport, for pengeinstitutterne skal 
selv udarbejde en rapport, hvor deres 

kunders tilsvarende rapporter vil være 
en del af den samlede rapport. Det vil 
eksempelvis COOP, Arla, Danish Crown 
og landmandens øvrige leverandører 
og aftagere også gøre, understreger 
Torben Rohde Pedersen. 

Af Niels Henriksen

Fokus på CO2 i ESG-rapporterne

Ingen andre brancher giver bedre mening, siger virksomhedsrådgiver hos Agri Nord

- I de fleste landbrugsbedrifter bliver 
der arbejdet hver eneste dag året rundt, 
og især de landmænd, der beskæftiger 
sig med husdyr, har brug for meget 
strøm. Derfor er der ingen brancher, 
hvor det giver bedre mening at etablere 
solceller end landbruget.
Virksomhedsrådgiver hos Agri Nord, 
Jacob Frey Hansen er ikke et sekund 
i tvivl om, at en fuldtids landmand se-
riøst bør overveje at opsætte solceller.
- Økonomien er blevet god. En inve-
stering på f. eks. 350.000-400.000 kr. 
vil typisk være betalt tilbage på 7-12 år, 
og da anlægget snildt har en levetid på 
25-30 år, giver det rigtigt god mening. 
Faktisk får landmanden et særdeles 
godt afkast på sin investering, samtidig 
sparer han også tariffen til netselska-
berne ved at producere strømmen selv. 
Mange landmænd kan endda være 
medbyggere, fordi hænderne er skruet 
rigtigt på, og de i forvejen har en del af 
værktøjet, så der er der også penge at 
spare. Yderligere er der stort set ingen 

service eller vedligehold på et solcel-
leanlæg, anfører han og tilføjer, at der 
som regel er kort vej fra beslutning til 
etablering.

Kort proces
- Når beslutningen er taget, vil der ty-
pisk gå et par måneder med tilladelse 
fra kommunen og montering. Et anlæg 
til eget forbrug kræver hverken lokal-
plan eller nabohøring. Landmanden 
skal sådan set kun tage stilling til, om 
anlægget skal monteres på taget, eller 
det skal stå på jorden, og desuden om 
det skal pege mod syd eller mod øst-
vest for den mest optimale udnyttelse 
af solens stråler.
- Sammen med landmanden kortlæg-
ger vi hans forbrug af el. Hvornår på 
dagen bruger han mest strøm? Har vi 
mulighed for at flytte forbruget til bil-
ligere dage? Hvor stort skal anlægget 
være? Alle spørgsmålene afhænger af 
forbrugsprofilen og om, hvilken type 
landbrug den enkelte driver. En svine-
avler bruger eksempelvis mere strøm 
end en kvægbruger, påpeger Jacob 
Frey Hansen.

- Vi oplever i øjeblikket meget stor in-
teresse for at etablere solcelleanlæg på 
landbrugsbedrifter, og jeg snakker med 
landmænd i hele Danmark. Men jeg 
taler også med andre virksomheder, 
som sagtens kan se fordelene ved at 
producere egen strøm. Dels oplever vi 
i øjeblikket voldsomt stigende priser, og 

dels vil i hvert fald landbruget til efter-
året blive mødt med en plan for CO2-
udledningen i branchen, så spørgsmå-
let om, hvad den enkelte kan gøre, vil 
blive påtrængende. Produktion af eget 
strøm og dermed være med til at for-
trænge CO2 vil være oplagt, understre-
ger Jacob Frey Hansen.

Af Niels Henriksen

Solceller er oplagt i landbruget

https://agrinord.dk/
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Pil er blevet en
gigantisk succes

Selskabet Ny Vraa har med en hemmelig blanding været i stand til  
at skabe et seriøst alternativ til spagnumbaserede produkter

Højmosen er en guldgrube. Mosen be-
står for en stor dels vedkommende af 
tørv, som er en levende svamp af spag-
num-mosser. Tørv har den egenskab, 
at den er god til at holde på kulstoffet, 
og det er en fordel for klimaet. Men når 
tørven graves op for at bruges til spag-

num, frigives kulstoffet i store mæng-
der. Beregninger fra DTU viser, at for 
hvert kilo spagnum, der udvindes fra 
højmosen, frigives der samtidig næsten 
ét kilo CO2.
Derfor sker der en intensiv udvikling af 
alternativer til spagnumbaserede pro-
dukter, som er efterspurgt af haveejer-
ne, blandt andet fordi spagnum er godt 
til at holde på regnvandet og dermed 
skabe mere optimale vækstbetingel-

ser for planterne, men også i høj grad  
af professionelle gartnerier og plante-
skoler.

Virksomheden Ny Vraa ved Tylstrup, 
der igennem mange år, har dyrket pile-
træ, som er brugt til en bred vifte af for-
mål, blandt andet som flis til fjernvar-
meværker, har netop gennemgået en 
omstrukturering, således at ejerskabet 
er blevet delt i fire.

Alternativ til spagnum
En af ejerne er Andreas Ydesen, der dri-
ver Sølund Agro ved Vrå. Han er netop 
blevet udpeget som administrerende 
direktør for Ny Vraa, der er godt i gang 
med at skabe et seriøst og nærmest 
CO2-neutralt alternativ til spagnum.

Af Niels Henriksen

Materialerne komposterer i miler, hvor temperaturen kommer 
hurtigt op på mere end 60 grader. Derved forsvinder ukrudts-
frø og eventuelle plantesygdomme.

Fortsætter på side 14



Ukraine-krigen har forstærket fødevare-
krisen. Langt størstedelen af de europæi-
ske politikere forstår omfanget af trage-
dien og nødvendigheden af at dyrke al 
egnet jord effektivt. Herhjemme ser rege-
ringen bort fra denne trussel, selv om 
den repræsenterer et land med det mest 
fordelagtige klima og med nogle af ver-
dens bedste arealer til fødevareproduk-
tion.

Det er i sig selv en katastrofe, at politi-
kerne i årevis har reduceret fødevare-
produktionen i Danmark via braklæg-
ning og udtagning af jord. At man har 
lagt kvoter på de nødvendige nærings-
stoffer. Og har krævet omlægning til den 

økologi, der betyder mindre produktion.
Vi landmænd ønsker at øge fødevare-
produktionen uden at gå på kompromis 
med samfundets miljø- og klimaønsker. 
Det kan ske, hvis udtagning af gode jor-
de standses. Hvis efterafgrøder fjernes, 
hvor de ikke giver mening. Og hvis vand-
løbene renses op, så markerne ikke for-
sumper. 

Så kan vi steppe op, når det handler om 
at levere mad fra dette stolte landbrugs-
land, der i forvejen er verdensberømt for 
sine sunde, sikre og velsmagende føde-
varer produceret på miljø- og klimarig-
tig vis.  

Tlf. 71 99 33 43 . www.baeredygtigtlandbrug.dk

Dansk landbrug kan producere mere mad. 
Vi kan desværre ikke redde hele verden, 
men vi kan afhjælpe sult i dele af den.

VI ER KLAR

https://baeredygtigtlandbrug.dk/
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- Vi er lykkedes med 
at udvikle kompost 
på basis af fint-
snittet pil, som 
tilsættes dels 
græs og dels en 
hemmelig grøn 
urteblanding. 
Vores pil dyr-
kedes økolo-
gisk, og vores 
græs sprøj-
tes ikke med 
ukrudtsmidler, 
og vores pro-
dukt har vist 
sig så effektivt, 
at det kan er-
statte spagnum 

op til 100 pct., 
forklarer Andre-

as Ydesen, der 
netop har taget en 

halvanden hektar 
stor asfalteret plads i 

brug. Her skal den hø-
stede pil ligge på lager, 

mens den komposteres 
og bliver klar til kunder i 

Danmark og udlandet. Hvis 
det bliver nødvendigt, benyt-

tes opsamlet regnvand til op-
blanding af komposten. Derfor skal 

der på pladsen nedgraves en kæmpe 
tank til opsamling af regnvand.

- Materialerne høstes og komposterer 
i miler. Temperaturen kommer hurtigt 
op på mere end 60 grader og derved 
forsvinder ukrudtsfrø og eventuelle 
plantesygdomme. Komposten er god 
til alt fra drivhus, højbede og til køkken-
haven. 
Komposten giver gode vækstforhold og 
øger jordens kvalitet væsentligt. Vi har 
ikke været klar til salg af vores kompost 
så længe, men vi oplever en enorm 
efterspørgsel, og vi kan sælge alt den 
kompost, vi kan producere. Både her-
hjemme og gennem søsterselskaber 
i udlandet, og kunderne er typisk pro-
fessionelle planteskoler og gartnerier.

Udvider næste år
- Næste år forventer vi at producere 
20.000 kubikmeter kompost, og det 
betyder, at jeg regner med at udvide 
oplagringspladsen ved Vrå til det dob-
belte hvert år de næste år, siger Andre-
as Ydesen, der selv driver 250 ha med 
pil på ejendommen ved Vrå samt på 
andre ejendomme. Hertil skal lægges 
250 ha på Ny Vraa ved Tylstrup. For-
ventningen er, at arealet næste år øges 
med 200-300 ha.
Andreas Ydesen fik selv øjnene op for 
piletræet, fordi han er jagtinteresse-
ret. Pil tiltrækker nemlig masser af dyr. 
Råvildt og harer nyder især godt af de 
sukkerholdige pileskud, der nippes i 
toppen af både primære og sideskud. 

Pilen høstes med finsnitter og 
er klar til kompostering.

Fortsættelse fra side 12

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:

https://quicke.dk/
https://skovbygaard.com/


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

Agerhøns og fasaner nyder godt af 
både frøukrudtet imellem rækkerne og 
så den store mængde bladlus, der na-
turligt færdes i pilekulturene. 
- På Ny Vraa tilbyder vi en bred vifte af 
piletræ til mange forskellige formål. De 
seneste år har vi udviklet os til at være 
piledyrkernes totale samarbejdspartner 
i både ind- og udland med rådgivning, 
plantning, høst og afsætning samt salg 
af specialmaskiner og egne produkter. 
Lige nu ekspederer vi store ordrer med 
nyplantning af energipil i udlandet via 
vores søsterselskab i Letland. Vi har på 
vores marker ca. 90 forskellige kloner 
fordelt over 500 ha, hvor vi løbende 
selv eller i samarbejde med danske og 
udenlandske samarbejdspartnere vur-
derer deres fremtidige potentiale. 

Kosttilskud
I 2010 etablerede de daværende ejer-
ne, brødrene Henrik og Anders Bach, 
på Ny Vraa virksomheden Salixin, som 
nu er blevet er verdensledende inden-
for produktion af COSMOS-certificere-
de økologiske ekstrakter. Produktionen 
tager udgangspunkt i helt specielle 
udvalgte pilesorter og anvendes som 
ingrediens i kosmetiske produkter, cos-
meceuticals, semi-pharma og til kosttil-
skud. Salixin eksporterer sine produkter 
til 20 lande.
- I selskabet har vi konstant fokus på 
udvikling og anvendelsen af pil. I øje-

blikket deltager vi eksempelvis i et pro-
jekt på forsøgscentret i Foulum, hvor 
forskere undersøger, om pil kan være 

med til at reducere køernes metanu-
dledning, smiler Andreas Ydesen, der 
foruden dyrkning af pil bl.a. også driver 

et ejendomsselskab samt maskinstati-
on med tilbud til landbrug i nærområ-
det.

Andreas Ydesen på den lokale udgave af Den Røde Plads. Han forventer at udvide den halvanden hektar store plads til det dobbelte hvert 
andet år.

https://www.rosgaardas.dk/
https://nordjysk.rosgaardas.dk/
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Du får pumper, omrørere, ventiler, spjæld  
og styringer i høj kvalitet med lang levetid  
og lave driftsomkostninger. 

Landia har i 89 år været leverandør til landbruget 
med det mest omfattende program i branchen  
forhåndtering af gylle.

Vi ønsker at være med fra starten, så vi kan vejlede 
vedrørende udformning af tanke, rørsystemer,  
gyllekanaler m.m.

GYLLELØSNINGER
- til kvæg- og svineproduktion

KONTAKT OS!

SÅ FINDER VI

DEN RIGTIGE

LØSNING

 Effektiv opblanding 
 Optimal pumpning 
 Automatisk styring

 landia.dk  .  + 45 9734 1244  

VÆLG EN STÆRK EUX UDDANNELSE PÅ LUNDBÆK 
Brænder du for en fremtid inden for landbruget, og vil du 
samtidig gerne have mulighed for at blive student, så er EUX 
Landmand det oplagte valg for dig. 

Med en EUX bliver du både student og Faglært Landmand  
- og du åbner dine muligheder for videreuddannelse, på bla. 
universitetet. Uddannelsen er en kombination mellem  
skoleperioder på Nordjyllands Landbrugsskole og  
praktikperioder på en landbrugsbedrift. 

I skoleperioderne kan du bo på landbrugsskolen og blive en 
del af vores kostskolemiljø.  

Vælg EUX på Lundbæk og bliv en del af et stærkt fagligt og 
socialt fællesskab. 

Kontakt: www.njylls.dk   I   98351800

Manden er på vej ud 
af maskinen

Autonom drift uden løn til en fører bliver fremtiden i landbruget

Selv om tendensen i dansk landbrug 
igennem de seneste mange år er gået 
mod færre men meget større bedrifter, 
så går tendensen i maskinhuset mod 
mindre men autonome, eller selvkøren-
de, maskiner. De kan ganske vist ikke 
tage så store arealer ad gangen, men 
til gengæld kan de i princippet arbejde i 
døgndrift, uden at der skal sidde en fø-
rer, som skal have løn.
- Derfor vil vi helt sikkert se, at de auto-
nome maskiner vil vinde frem i dansk 
landbrug. Agrointelli og Farmdroid har 
allerede køreklare robotter på marke-
det, og ikke mindst hos de bedrifter, der 
arbejder med specialiserede afgrøder, 

og hvor timeforbruget har stor betyd-
ning, vil de autonome maskiner være 
interessante. Kan man spare, giver det 
god mening at investere i ny teknolo-
gi, understreger faglig leder hos Tek-
nologisk Institut, Thomas Nitschke og 
tilføjer, at beskæftigelsessituationen i 
landbruget er med til at aktualisere be-
hovet for udvikling af maskiner, der ikke 
behøver en medarbejder i førersædet.
- Ikke mindst i øjeblikket er det vanske-
ligt at rekruttere udenlandsk arbejds-
kraft. Derfor er teknik, der kan erstatte 
tunge mandetimer, yderligere interes-
sant.

Dronebilleder
Men mindre moderne landbrugsma-
skiner, der kan køre selv og i kraft af 
størrelsen leverer et mindre tryk på 

Af Niels Henriksen

Avancerede og detaljerede GPS-anlæg har været afsæt for megen udvikling af 
fremtidens maskiner.

https://www.landia.dk/
https://www.njylls.dk/
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Din private sæd-leverandør, hvor kunden er i centrum
Husk vi har altid mere end 4.500 forskellige varer til landbruget på lager

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

marken, er ikke alene om at vise vejen 
i bedriften.
- Firmaet Hecto Drone i Aarhus har ud-
viklet benzindrevne droner, der er in-
teressante for danske landmænd. Den 
ene drone kan i lav højde tage billeder 
med præcisionskamera og dermed for-
syne landmanden med detaljeret over-
blik over afgrøderne på marken. Dronen 
kan være med til at identificere forskel-
lige ukrudtsarter og samtidig sætte 
præcist ind på, hvor der skal sprøjtes og 
endda give et bud på det mest optimale 
middelvalg, forklarer Thomas Nitschke.

Drone til spotsprøjtning
- Desuden har Hecto Drone i øjeblikket 
en drone beregnet til spotsprøjtning 
i venteposition hos de danske myn-
digheder. Dronen medbringer selv en 
mindre mængde sprøjtemiddel og kan 
placere midlet præcist der, hvor der er 
brug for det. Med en forudindlagt fly-
veplan og et dockingsystem passer 
dronen fuldstændigt sig selv. Den kan 
ganske vist ikke medbringe så meget 
sprøjtemiddel ad gangen, men når tan-
ken er tom, flyver den selv i dock for at 
få tanket op, og den er faktisk i stand til 

at dække et ganske stort areal på rela-
tivt kort tid. Miljøstyrelsen presser på 
for en godkendelse, så den er forment-
lig ikke langt væk, vurderer han.
Flere af de største traktorproducenter 
har allerede selvkørende traktorer ude 
på markerne, eksempelvis i Australien 
og USA, hvor de autonome maskiner 
dækker arealer på flere tusinde hektar. 
Traktorerne kører ikke i Europa endnu, 
men det er formentlig kun et spørgsmål 
om tid, før de kommer på arbejde også 
på danske marker.

Management
- Der er ingen tvivl om, at i takt med, at 
landbrugsmaskinerne bliver mere og 
mere selvkørende og ”selvtænkende”, 
så skal landmanden lære at forholde 
sig til og implementere ny mandskabs-
besparende teknologi på hans bedrift. 
Den facet af markdriften er Teknolo-
gisk Institut allerede i samarbejde med 
landbrugsskolerne om, fortæller Tho-
mas Nitschke.

Traktoren med en medarbejder bag rattet kan 
snart være fortid på de danske marker.

https://ornestationmors.dk/da/
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Sørg for at få lavet en
plan i god tid

Behovet for generationsskifter er usvækket - og heldigvis er der flere løsninger at vælge imellem

”9 to 5” blev et kanonhit for den britiske 
sanger Sheena Easton i 1980. Men ”9 
to 5” er også en vending i dansk land-
brug, hvor afsættet er helt anderledes 
end trædemøllen i sangen.
- ”9 to 5” er et udtryk for, at struktur-
ændringerne i dansk landbrug stadig 
farer afsted med motorvejsfart, og at 
de 9.000-10.000 heltidslandbrug, vi 
kender i dag, om føje år vil være redu-
ceret til omkring 5.000. Forventninger-
ne var, at det formentlig ville ske om-
kring 2030. Personligt tror jeg, at det 
kommer til at gå endnu hurtigere, siger 
chefrådgiver hos LandboNord i Brøn-
derslev, Jens Chr. Obel.
Den gennemsnitlige danske landmand 
er 55 år, og det er lige præcis den alder, 
hvor det vil give god mening at begyn-
de at overveje et generationsskifte. Ikke 
fordi det behøver at ligge lige for, men 
fordi et generationsskifte kan være 
komplekst, og fordi den landmand, der 
overvejer at etablere sig som selvstæn-
dig også vil blive nødt med krav om for-
retningsplaner og budgetter. 
- Så sørg for at få lavet en plan i god tid, 
lyder det fra Jens Chr. Obel, der skitse-
rer forskellige modeller for et vellykket 
generationsskifte.

Forskellige modeller
- Når man tænker på ordet generati-
onsskifte, forestiller de fleste sig for-
mentlig, at en søn, en datter, et andet 

familiemedlem overtager bedriften. De 
familiemæssige generationsskifter er 
da også stadig dem, vi ser flest af. Den 
type generationsskifte kan også have 
oplagte fordele, især for den unge der 
skal overtage bedriften, fordi et ge-
nerationsskifte måske med fordel kan 
deles op i flere etaper, eller den ældre 
generation kan lade penge blive ståen-
de i ejendommen og således give den 
yngre generation mulighed for at spare 
yderligere op.
- Et generationsskifte kan også fore-
gå ved, at tredjemand køber bedriften. 
Lige nu vil det være særligt svært for 
svineproducenterne, afregningspriser-
ne er stigende, men samtidig er priser-
ne på både energi og foder voldsomt 
høje. For svineproducenterne er byt-
teforholdet p.t. ikke rentabelt, hvilket 
vanskeliggør generationsskiftet.  Der-
imod vil det være optimalt for mælke-
producenterne, fordi deres afregnings-
priser er gode, og de derfor tjener gode 
penge, påpeger Jens Chr. Obel og tilfø-
jer, at forventningen om, at antallet af 
landbrug i Danmark formentlig vil falde 
til cirka det halve er udtryk for, at de helt 
store landbrug opkøber naboejendom-
mene for at blive endnu større.

Selskabsformen
Selv om selvejet er dybt forankret i 
landbruget og hos den enkelte land-
mand, så er selskabsformen så småt 
ved at vinde mere og mere indpas. 
Selskabsformen har den fordel, at be-
driften lægges ind i et selskab, som ejer 
både jord, maskiner og bygninger. Det 

betyder umiddelbart, at selskabet bliver 
lettere at afhænde, fordi man sælger 
hele eller dele af selskabet og ikke selve 
ejendommen.
- Endelig ser vi, at ressourcestærke 
eksterne investorer, der i øvrigt intet 
har med landbrug at gøre, køber ejen-
domme op, blandt andet fordi jord-
priserne igen er på vej op. Det 
kan også være biogasanlæg, 
der er interesseret i at købe 
ejendomme op, fordi de så 
er sikret leverancer til de-
res produktion, gør Jens 
Chr. Obel opmærksom 
på.

Skelsættende
- Men uanset hvilken 
form, man vælger, 
så skal generations-
skiftet overvejes nøje. 
Generationsskiftet vil 
være skelsættende for 
begge parter, 
og foregår 
det mel-

lem forældre, børn eller medarbejdere, 
er det altid en god idé at drøfte skiftet 
gennem en længere periode. Skal der 
skiftes i fri handel, kan sælger med for-
del lægge en tidsplan for sig selv og sin 
familie, siger Jens Chr. Obel.

Af Niels Henriksen
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SLOTVED DYREHAVE

SOLDREVET ELHEGN 
OG VANDFORSYNING

INDHEGNING FOR 
FRILANDSGRISE

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

I Danmark står omkring én milliard 
træer i skovene, og selv om der hvert 
år i gennemsnit bliver fældet omkring 
1.830.000 kubikmeter træ, så vokser 
skoven. Danmark har i dag 625.600 
ha skov, og det betyder, at 14,5 pct. af 
Danmark er dækket af skov. Omkring 
75 pct. af skovarealet er ejet af private 
og selskaber, mens 25 pct. er ejet af det 
offentlige.
I Danmark findes detaljerede love og 
regler for hvilke aktiviteter, skovejere 
kan gennemføre på deres ejendom. 
Den nuværende skovlov fra 2015 har til 
formål at bevare og værne om landets 
skove.
Men sådan er det langt fra andre steder 
i verden.
Siden 1990’erne har skovbrug været et 
vigtigt emne i den internationale mil-
jøpolitik. Verdens skove skal dyrkes og 
bruges bæredygtigt. Det vil sige, at der 
skal sikres både en god økonomi og en 

økologi i skovene, så mennesker kan 
nyde godt af skovens mange værdier, 
og dyrene fortsat har levesteder. Det 
er især rydningen af de tropiske skove, 
der har sat gang i debatten.
To af de organisationer, der går aktivt 
ind i kampen for at bevare en bæredyg-
tig skovdrift er FSC og PEFC. 

PEFC og FSC
PEFC (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification) er et ver-
densomspændende certificeringssy-
stem for bæredygtigt skovbrug. PEFC 
er bygget op af nationale medlemmer i 
mere end 50 lande, så retningslinjerne 
for den bæredygtige skovdrift er tilpas-

set det enkelte lands klima og miljø. 
PEFC er forbrugernes sikkerhed for, 
at det træ, der fældes og bruges hele 
vejen fra savværkerne og ud til de en-
delige produkter på hylderne, er bære-
dygtige.
FSC står ligeledes for global certifice-
ring til ansvarlig skovdrift og er forbru-
gernes sikkerhed for træ og papir fra 
veldrevne skove og andre ansvarlige 
kilder. FSC arbejder både for natur og 
menneskers vilkår i verdens skovom-
råder.
Bag FSC-mærket ligger et strengt in-
ternationalt kontrol- og sporbarheds-
system, og både certificering af skove 
og virksomheder foretages af uvildige 
kontrolvirksomheder. Certificeringen 
tjekkes årligt. 
Blandt dem, der bakker op om beg-
ge organisationer, er den nordjyske 
trævarevirksomhed Keflico i Støvring.

Danmark står på mål
 for grønne skove

Den nordjyske trævarevirksomhed Keflico er medlem af både KFC og PEFC i Danmark og international

Af Niels Henriksen

https://www.nordjyskhegn.dk/
http://www.tkskovservice.dk/


Døjer din virksomhed med rotter, mus 
eller insekter, så får du med Scan-Kill i 
Aalborg en professionel skadedyrskon-
trol, som hurtigt kan hjælpe dig og din 
virksomhed af med forskellige skade-
dyr. Hos Scan-Kill har vi erfaring med 
alt fra rottebekæmpelse og � ernelse af 
hvepsebo til kakerlakker og borebiller. 
Ligegyldigt hvilket skadedyrsproblem 
du og din virksomhed står overfor, så 
står Scan-Kill klar til at hjælpe de nord-
jyske virksomheder.

Bekæmpelse af skadedyr
i virksomheden
Hvis du ejer en virksomhed, så kan de 
forskellige skadedyr medføre en række 
af forskellige konsekvenser, som både 
kan skade dig økonomisk og dit ry. De 
forskellige skadedyr kan nemlig øde-
lægge store dele af dit inventar og give 
dig unødvendige udgifter.

Hvis din fødevarevirksomhed får besøg 
af f.eks. rotter, så kan de skadedyret 
gnave sig gennem stor set alle materia-
ler, og hvis rotterne begynder at gnave 
i dine el-kabler, så kan der i værste til-
fælde opstå brand. Det er derfor meget 
vigtigt at forebygge mod skadedyr i 
din virksomhed. Får du mistanke om 
skadedyr i din virksomhed, så skal du 
hurtigst muligt kontakte en skadedyrs-
bekæmper, som hurtigt og e  ektiv kan 
få lokaliseret skadedyrene og derefter 
eliminere dem. 

Fødevarekontrol og hygiejne 
i din virksomhed
Ejer du en virksomhed, som håndte-
rer fødevarer eller lignende, så er det 
yderst vigtigt, at du hurtigt får bugt 
med de forskellige skadedyr. Hvis ska-
dedyrene får adgang til dine madvarer, 
så vil der ikke gå lang tid før rotter el-
ler mus har spist sig mætte i dine varer. 
De forskellige skadedyr bærer derud-
over rundt på forskellige sygdomme 
og bakterier, som kan være farlige for 
mennesker. Derfor er det vigtigt, at I 
hyppigt tjekker jeres madvarer for de 
ubudne gæster. Hvis fødevarekontrol-
len kommer på besøg og fi nder rotter i 
virksomheden, så kan det både få øko-
nomiske konsekvenser samt skade dit 
omdømme.

En god hygiejne er derfor også vigtig, 
når der skal bekæmpes mod de forskel-
lige skadedyr, da de fl este skadedyr le-
der efter netop madvarerne. Derfor er 
det vigtigt, at der i virksomheden er fo-
kus på en god hygiejne, som kan være 
alt fra håndtering af skrald, forebyg-
gelse mod skadedyr og opbevaringen 
af de forskellige fødevarer.

Bekæmpelse af skadedyr 
hos landbrug og virksomheder i 
Nord og MidtJylland
Hvis du ser eller har mistanke om 
skadedyr i din virksomhed, så skal 
du hurtigst muligt kontakte din lokale 
skadedyrsbekæmper. Her står vi hos 
Scan-Kill altid klar til at hjælpe dig og 
din virksomhed tilbage på rette spor. Vi 
har erfaring med alle former for skade-
dyr, og med det rette udstyr får vi hur-
tigt og e  ektivt elimineret de forskellige 
skadedyr.

Har du spørgsmål til vores skadedyrs-
bekæmpelse, så er du altid velkommen 
til at kontakte os på tlf. 31 17 00 11. Vi 
står altid klar til at hjælpe nordjyske 
virksomheder med at � erne alt fra rot-
ter, insekter eller andre former for ska-
dedyr.

ANNONCE

Skadedyrsbekæmpelse 
hos erhverv i Nordjylland

Hvorfor navnet 
SCAN-KILL
SCAN betyder afsøge/gen-
nemgå området og KILL betyder 
at dræbe og vores formål er at 
skadedyr skal afl ives, på en så 
human måde som det er mulig.

Kontakt for 
tilbud eller info: 

3117 0011 A/S

Fra venstre: Ulf Bisgaard, Jesper Christensen, Mette Kühn, Klaus Kristensen, Kjeld Skov Jensen, Peter Kühn 
og Jan Skov Jensen. Fotograf: Maria Bjørn Vajhøj

https://scan-kill.dk/

