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FirstFarms’ administrerende direktør Anders H. Nørgaard 
bliver 50 år og i den forbindelse inviteres

forretningsforbindelser og venner af huset til

Reception
Torsdag d. 2. februar 2017 mellem kl. 14 og kl. 17

Receptionen finder sted på selskabets adresse:
Majsmarken 1, 7190 Billund

Kom og hils på Anders
og få en hyggelig eftermiddag

i godt selskab med andre fra branchen.

Med venlig hilsen

Henrik Hougaard
Bestyrelsesformand

NAVNE                               

LMO
n Tirsdag 7. februar kl. 19–22: 
  LMO, Horsens
n Tirsdag 7. februar kl. 19–22: 
  LMO, Samsø (videolink)
n Onsdag 8. februar kl. 13–16: 
  LMO, Søften ved Hinnerup
n Onsdag 8. februar kl. 19–22: 
  LMO, Viborg

LandboNord
n Onsdag 8. februar kl. 9–15: 
  Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

LandboSyd
n Onsdag den 8. februar kl. 19.00–21.45 
  på LandboSyd, Aabenraa

Årsmødeplan

Møder om 2016-regnskaber 
De tre rådgivningsvirk-
somheder LandboSyd, 
LandboNord og LMO 
præsenterer i begyn-
delsen af februar deres 
første regnskabstal for 
2016.

n Tirsdag den 7. og onsdag 
den 8. februar præsenterer 
rådgivningsvirksomhederne 

LandboSyd, LandboNord og 
LMO deres første regnskabstal 
for 2016.

- Omkring 250 regnskaber 
ligger til grund for en grundig 
analyse, som offentliggøres og 
kommenteres på regnskabs-
møder i Viborg, Søften, Hor-
sens, Vrå og Aabenraa. Med 
udgangspunkt i materialet 
er der også udarbejdet pro-
gnoser for udviklingen her i 

2017 inden for de forskellige 
driftsgrene, lyder det i en pres-
semeddelelse fra rådgivnings-
virksomhederne.

- Materialet bygger på et so-
lidt datagrundlag fra alle tre 
rådgivningsvirksomheder, og 
vi er glade for at præsentere 
et præcist billede af, hvordan 
danske landmænd er kommet 
økonomisk ud af 2016. Der-
med har vi et godt udgangs-

punkt, når vi laver prognoser 
for indeværende år, fortæller 
chefkonsulent Anne-Mette 
Søndergaard, LandboNord.

Regnskaberne er nøje ud-
valgt for at give et realistisk 
billede af den økonomiske 
situation i landbruget, og der 
kan sammenlignes direkte 
med resultaterne fra året før.

mip

25 års jubilæum hos Sagro
n Planteavlsrådgiver hos Sagro, Erik  
Helbo Bjergmark, kan den 3. februar fejre 
sit 25 års jubilæum. 

Han startede i det, der dengang hed 
Planteavlskontoret i Bramming, der gennem 
flere fusioner nu er en del af det nuværende 
Sagro. 

Erik Helbo Bjergmark har i mange år blandt 
meget andet arbejdet med hektarstøtte, mens han inden for 
afgrøder især er gået fra roer til græs. 

Han har tillige som rådgiver i to perioder siddet i det natio-
nale forsøgsudvalg for grovfoder og udvalget for plantevækst-
faktorer. 

Privat bor han sammen med hustruen Mette og tre hjemme-
boende børn i Hunderup ved Bramming i Sydjylland.

Ny kantineleder hos SLF
n Tina Hejsel Hansen, 45, er blevet ansat 
som ny kantineleder hos SLF i Vojens. 

Hun får det daglige ansvar for tilberedning 
og forplejning af alle husets kunder, lejere 
og medarbejdere i hverdagen, og i forbindel-
se med arrangementer, møder m.v.  

Tina Hejsel Hansen er uddannet kok og 
har en 25 år lang karriere bag sig inden for 
restaurations- og kantinebranchen. 

Kvægrådgiver fastansat i Gefion
n Peter Hansen er tiltrådt i en fast stilling 
som kvægrådgiver hos Gefion, hvor han 
får samme arbejdsopgaver som under hans 
projektansættelse.

Peter Hansens primære arbejdsområde vil 
således fortsat være staldcoaching, men han 
tilbyder også ledelses- og medarbejderud-
vikling.

Staldcoaching betyder, at Peter Hansen går med i stalden, 
følger rutinerne og arbejder sammen med personalet, så der 
efterfølgende kan optimeres på arbejdsprocesserne. 

Hædrer godt landmandskab 
n Traditionen tro vil DLS gerne hædre en landmand, som 
udviser godt landmandskab, og opfordrer derfor borgere i 
landdistrikterne inden for foreningens område om at indstille 
kandidater til hædersprisen.

Prisen for »Godt landmandskab« bliver uddelt på DLS’ gene-
ralforsamling onsdag den 1. marts, og indstillingen skal senest 
fredag den 17. februar sendes til DLS, Att.: Jens Kahr, mail 
jak@dlsyd.dk.

Landmænd skal kunne  
bekæmpe rotter
n En lovændring, som i øjeblikket er på vej ind i skadedyrs-
bekendtgørelsen, vil give landmændene mulighed for selv at 
bekæmpe rotter med rottegift. 

Men det er en glidebane, der kan være med til at undergrave 
skadedyrsbranchen og miljøet samt stoppe den positive ud-
vikling, som rottebekæmperne har undergået de seneste årtier 
hen imod effektiv og giftfri bekæmpelse, mener Branchefor-
eningen for Skadedyrsbekæmpere. 

Sagen følges nu politisk til dørs.  
- Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere kan ikke ac-

ceptere forslaget om midlertidig godkendelse af landmænd til 
supplerende bekæmpelse med kemisk rottegift. Skadedyrsbe-
kæmpelse er forbeholdt professionelle og autoriserede aktører, 
der forstår at arbejde inden for et yderst komplekst område, 
herunder også bygningsgennemgang, der skal sikre den opti-
male forebyggelse i de konkrete tilfælde, siger Claus Schultz, 
formand for Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere.

Han bliver umiddelbart bakket op af Dansk Folkeparti. 

ARRANGEMENTER                            

Større udbytte for 
færre penge
Ny teknik og udstyr 
giver danske planteav-
lere store muligheder 
for at høste verdens 
højeste udbytter i de 
kommende år, lød det i 
går på AgroPros plante-
avlsdag i Roskilde.

AF JØRGEN P. JENSEN

n Nu kan planteavleren an-
skaffe sig en P-tester til at 
måle en afgrødes aktuelle 
fosfor-niveau og præcis fast-
lægge behovet for supplerede 
gødskning.

- Vi har allerede en N-tester 
til at måle kvælstof i afgrøden. 
Og en mangan-tester. Det er 
således nu muligt på en nem 
og billig måde at bestemme en 
afgrødes aktuelle næringsbe-
hov rundt omkring i marken, 
påpegede rådgiveren Vagn 
Lundsteen på AgroPros plan-
teavlsdag i Roskilde i går.

Godt 150 planteavlere fra det 
meste af landet var kommet 
for at lytte til dagens indlæg 
fra det private rådgivningssel-
skab, som har base i Vipperød 
nær Roskilde.

- Med disse næringsstof-test 

kan man optimere gødnings-
tilførslen, så man med færre 
penge faktisk kan opnå et 
højere udbytte, fortsatte Vagn 
Lundsteen.

Udbytte på 25,7 t/ha
Sammen med sin konsu-
lentkollega Søren Overgaard 
Schnipper gav han en gen-
nemgang af al den teknik 
– fra måleinstrumenter over 
droner og satellitter til såkaldt 
big data – der kan betyde, at 

danske planteavlere kan hø-
ste verdens højeste udbytter 
i hvede.

- Det er nu muligt at opti-
mere ikke bare hver en mark 
eller hver en plet i afgrøden, 
men snart også hver en plante 
og måske hvert et blad, kon-
kludere de to rådgivere om 
de mange nye tekniske mu-
ligheder.

AgroPro er med i et globalt 
netværk af hvededyrkere, som 
konkurrerer om at høste de 

højeste hvedeudbytter. Net-
værket kalder sig YEN og blev 
startet i New Zealand, hvor 
man vurderer, at det mak-
simale udbyttepotentiale i 
hvede ligger på 25,7 tons pr. 
hektar. Heraf kan 60-80 pro-
cent høstes på nuværende 
tidspunkt.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 21 15 91 21

Godt 150 planteavlere fra det meste af landet var kommet for at lytte til gårsdagens indlæg fra det 
private rådgivningsselskab AgroPro, som har base i Vipperød nær Roskilde. (Foto: Jørgen P. Jensen)

INDLAND                                     


