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Nyt fra formanden 

  
 
 
 
 
 
 
 

Endelig... en bred landbrugsaftale er på plads   
 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om grøn omstilling af dansk 

landbrug. Det er en historisk aftale, hvor alle partier har forpligtet sig på, at 

landbruget skal vækste sig ind i den grønne omstilling. Det er en lettelse, at 

aftalen nu endelig er på plads – og med et bredt flertal – og selv om vi står 

overfor en kæmpe opgave, kunne aftalen have haft langt større konsekvenser 

for os. 

 

Du kan få et overblik over de vigtigste elementer i aftalen 

her: https://bit.ly/3loQ9F4. 

Hvad betyder aftalen?  
 

Der er ingen tvivl om, at 

aftalen kommer til at 

påvirke os og vores måde 

at drive landbrug på. Vi 

skal igennem en stor 

omstilling i løbet af de 

næste 9 år. Vi skal tænke i 

andre afgrøder, og vi skal 

tænke i andre måder at 

arbejde med vores jord og 

hjælpestoffer på. Vi skal 

hver især se de 

muligheder, der er, og 

finde vores egen vej inden 

for de rammer, der nu er 

lagt. 

 

Med landbrugsaftalen har vi fået en tidsramme at arbejde under, som giver os 

mulighed for at agere i forhold til både kvælstof, klima og CO2. Nu skal vi i  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3loQ9F4&data=04%7C01%7Cmlg%40velas.dk%7C775210c1e7b64aa4001d08d98f1c06c7%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637698172817109627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zWD1a93mZOzDPgma4a4Ck9Cyk%2FhEhBchYawTTinTWfw%3D&reserved=0
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arbejdstøjet og finde løsninger. 

 

Det er glædeligt, at landbrugsaftalen ikke øger kravet om flere efterafgrøder 

på vores marker. I stedet skal vi nå 

det forhøjede måltal gennem 

kollektive virkemidler. Det betyder, at 

vi alle skal overveje, hvordan vi kan 

byde ind for at reducere udledningen 

af kvælstof. Vi er blevet lovet, at de 

udfordringer, der tidligere har været i 

forhold til både økonomi og proces, 

bliver løst, så de ikke bliver barrierer 

for, at vi kan etablere 

minivådområder, vådområder og 

andre kollektive virkemidler. 

 

Der er også blevet åbnet en dør for, at vi kan arbejde med regulering af 

kvælstof gennem en fælles lokal  indsats. Det har vi gode forudsætninger for 

omkring Hjarbæk Fjord. Vi har allerede et samarbejde i gang med 

kommunen, lystfiskerne og andre interessenter og fortsætter nu med fornyet 

styrke. 

 

Flere biogasanlæg kommer også på dagsordenen, så vi kan få behandlet 

mere af vores husdyrgødning. 

 

Udtagning af lavbundsjord er et af de håndtag, vi har, med den hurtigste 

effekt. Der er to måder at udtage jord på: den varige udtagning og den et-

årige brak. Med landbrugsaftalen bliver der etableret et korps, der i 

samarbejde med kommunerne, skal finde egnede arealer. Vi skal også 

hjælpe hinanden med at finde og udtage de arealer, der skal til, og tage hånd 

om – og finde erstatningsjord til - de landmænd, som bliver særlig hårdt ramt. 

  

Familielandbruget Midtjylland er talerør for Landbrug & Fødevarer i 

mærkesager om de 17 verdensmål, så de bliver til hverdagsmål.  

Familielandbruget arbejder også for andre vigtige sager som f.eks.: 

• At grundkontingenter og startgebyr ikke løber løbsk 

• Bagatelgrænser 

• Pantebrevsmodellen 

• Naturpleje 

• Omfordelingsstøtte 
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For at vi kan blive ved med at kæmpe for vores kerneværdier over for 

regeringen og i samfundsdebatter, har vi brug for medlemmer, som bakker op 

om det politiske arbejde.  

Det er vores opgave at sikre, at størrelsesøkonomien ikke overskygger 

livskvalitet og muligheden for at drive alle størrelser af landbrug.  

Hvis du ved, at din nabo ikke er medlem, så kunne du jo høre om 

han/hun ikke vil være en del af vores fællesskab.  

 

 

 

 

 

 

  

 Vi ønsker alle vores      medlemmer en rigtig        

        Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Tak for jeres opbakning til foreningen. 

Vi håber, at I forsat vil være med til at støtte op  

om foreningen, både til de politiske- og  

sociale arrangementer. 
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Nyt fra minkavleren 
Af Henrik Nielsen, næstformand 

Her kommer et skriv fra den forhenværende minkavler. Jeg kommer ind på, 

hvordan går det og hvad får jeg tiden til at 

gå med. Hvilke tanker jeg har om, hvad 

der skal ske i fremtiden. Jeg vil også lige 

komme ind på, hvad jeg tænker om 

Minkkommissionen og hvad jeg regner 

med, at der kommer ud af den. Derudover 

vil jeg lige komme med mine tanker om 

de andre grene af landbruget.  

Hvordan går det? Det går sådan set 

rimeligt,, men selvfølgelig mangler jeg 

dyrene, det er jo den her årstid, hvor mit 

arbejde med minkene skulle til eksamen, i 

om dyrene var store nok og om de havde 

den rette kvalitet på hår og uld. Der er 

ikke længere nogle dyr at se på, så det er 

lidt mærkeligt og giver mig lidt sørgelige 

tanker, det var jo en dejlig tid, når jeg skulle høste af årets hårde slid.  

Det der foregår i minkkommissionen bringer også mine tanker tilbage på, 

hvad der er forsvundet, og som måske kunne været reddet på en eller anden 

måde, men der kommer lidt uddybende forklaring længere nede i mit skriv. 

Der skal ikke ret meget til at påvirke ens følelser omkring det med minkene. 

Vi var til delegeretmøde den 10. og 11. 

november i Landbrug og Fødevarer, når der 

blev nævnt noget om det med minkene, gav 

det en klump i halsen og jeg kunne mærke, 

at det var meget tæt på, at tårerne kom frem. 

Så det er absolut ikke ude af mit liv endnu 

og det kan godt tage noget tid endnu, men je 

skal prøve på at fokusere på de positive ting 

i livet, så kommer jeg nok også til at leve 

med det på sigt. Men sådan helt overordnet 

er der da flest dage, hvor jeg ikke tænker så 

meget på det, jeg   

er jo nødt til at lade hovedet få lidt ro en 
gang imellem, ellers er det ikke til at have 
med at gøre. Der er mange, når jeg mødes 
med dem, der spørger, hvordan jeg har det 
med det, det er både godt og knap så godt, for det er, som sagt før gode 
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dage og dårlige dage. På de gode dage kan jeg snakke om det, uden det 
påvirker mig så meget, men de dage hvor jeg har hørt meget om det i 
nyhederne, der er det lidt svært, for der kommer alle de svære tanker til at 
påvirke en, men her vil det jo også blive lettere med tiden. 
Hvad får jeg tiden til at gå med, - jo jeg er ved at få gået stuehuset efter, det 

trænger til nogle forbedringer, da det er 51 år gammelt, der bliver 

efterisoleret, så jeg kan spare på olien til opvarmning. Jeg er lige blevet 

færdig med at få udskiftet taget. De plader der lagde der før, var ved at være 

slidte, selv om de var af de gode plader med asbest, som har holdt bedre end 

de plader, der bliver lavet i dag, så det tag der er lagt nu, holder nok ikke i 51 

år, inden det skal udskiftes igen. Derudover skal endegavlene beklædes med 

cementplanker, så de ikke længere skal vedligeholdes med maling på 

træværket.  

Derudover har jeg en anden ejendom, hvor jeg havde udlejet stuehuset, men 

dem som sad til leje er flyttet, så der er en del oprydning af gammelt tøj og 

nogle møbler og andre ting som de bare har efterladt. Det skal sendes til 

genbrug.  

Når det er gjort vil jeg prøve at sælge grunden med det gamle stuehus og 

noget jord, så jeg ikke længere skal have det at bruge penge og tid på. 

Hvad skal der ske i fremtiden det er jeg ikke helt afklaret med endnu, det er 

lidt svært, da der jo ikke er noget klar omkring, hvad vi kan få i erstatning for 

bygninger, inventar mv., som har tilhørt minkproduktionen.  

Der har da været mange tanker oppe at vende om jeg skulle have høns til 

æglægning eller kyllinger til slagtning. Nu har der så været så meget snak om 

at hønsene brækker deres bryst ben ved at lægge æg, det er jo ikke så godt, 

når man snakker dyrevelfærd, så den tanke ligger jeg nok lige lidt på hylden 

igen.  

Der var i august et seminar i Herning omkring minkavl, hvor der kom nogle 

emner op omkring gedeavl, frugttræer, fiskeopdræt og 

ejendomsinvesteringer.  

Der er mange ting, at tænke på, så jeg gør nok det, at jeg finder et arbejde til 

næste år med at hjælpe en tømrer eller en gartner eller lignende nogle timer 

om ugen,- bare for at komme lidt hjemme fra sammen med at passe jorden 

som jeg har tilbage og vedligehold af  bygninger m.v.            

Hvad mener jeg om Minkkommissionen? Jeg syntes, at det er godt, at den er 

blevet nedsat, så vi kan få sagen belyst fra mange sidder, så man kan få 

indsigt i, hvad der er op og ned i det hele. For det er efter min mening ikke 

foregået helt efter bogen. Der kunne have været gjort mere angående at 

bevare avlsdyr, som man f.eks.har gjort i Sverige. Det kunne have været med 

til, at branchen kunne komme op at køre igen.  
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Havde man lige trukket vejret en uges tid 

eller 14 dage for at se, hvad det gjorde 

ved smittetallene, så kunne det måske 

være, at de havde fladet ud, men skulle 

det modsatte have vist sig, så var det jo 

på sin plads at aflive de resterende dyr, 

og de have fået tid til at få loven på plads.  

Hvis det så blev nødvendig at aflive alle 

dyr. Regeringen og 

sundhedsmyndighederne skulle også 

have søgt mere samarbejde med 

dyrlæger og andre fagpersoner, så kunne 

det være, at man havde fundet en 

løsning, som var holdbar for os alle.  

Jeg håber, at det der kommer ud af 

kommissionens arbejde, er at man får 

fundet ud af hvem der har lavet fejlene i 

dette fatale forløb, som har kostet mig og andre minkavleres erhverv.  

Det kunne godt føles som om, at nogle har lidt svært ved at huske, hvad de 

har gjort, men det ser ud til at dem som sidder, i kommissionen er godt 

underrettet, så mon ikke de får sandheden frem i denne sag, det vil da gavne 

os alle. Om der bliver en rigsretssag mod statsministeren, det må vi jo se, 

men bare der kommer nogle fakta på bordet, som man kan forholde sig til. 

Hvad der er sket og drage sin konklusion ud fra de infoer, som kommer frem. 

Nu må vi se, hvad kommissionen kommer frem til her til april og så tage 

deres beretning til notat og se, hvad der sker.  

De andre grene af landbruget er der meget forskel på, hvordan det går med 

at få det til at løbe rundt. Dem der har grise er desværre kommet i modvind 

igen, det er pt. meget svært at få en ordentlig økonomi i produktion af grise, vi 

må håbe det bliver bedre tider.  

Men de som har køer til enten mælk eller kød, er kommet ind i en lidt bedre 

tid med stigende priser på kød, hvilket der godt for dem.  

Planteavlerne har også haft et godt år med stigning på afgrøderne, men det 

næste år bliver lidt dårligere da gødningsprisen har himmelflugt, men det 

bliver for håbeligt ikke ved. Der er mange faktorer, der gør at prisen på de 

forskellige ting kører op og ned, det vil jeg ikke kloge i. Det har vi andre, der 

er bedre til så lad dem gøre det, men sådan har det jo altid været ”det går op 

og ned”.  

Det var vist, hvad jeg kunne bidrage med denne gang, hermed vil jeg ønske 

jer en glædelig Jul og et godt Nytår, når den tid på året kommer med venlig 

hilsen Næstformanden Henrik Nielsen Aalestrup.                 
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Aktuelt om PFOS 
Sager om mulige forureninger med flourstoffet PFOS fylder lige nu meget hos de 

landmænd, der bor i berørte områder, men også rigtigt meget i medierne, som gerne 

dyrker mange vinkler på sagen.  

Vi skriver til jer direkte for at give jer information om sagen, så I kan hjælpe jeres 

medlemmer, hvis der skulle være nogle af dem, der har arealer, der kan være berørt af 

forurening med PFOS.  

I er meget velkomne til at dele denne info med landmænd, som henvender sig til jer, eller 

som I ved sidder med overvejelser vedrørende disse tidligere 

brandøvelsespladser/militære arealer, hvor der er blevet brugt brandslukningsskum med 

PFOS. 

Baggrund 

I 2006 det forbudt at bruge stoffet i brandskum, men det var tilladt at bruge restlagre frem 

til 2011, hvor al brug af PFOS blev forbudt. 

 
Viborg Skive Indkøbsforening 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.500.000 kr. 

  

Fordelagtig rente 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                     

Driftsleder Poul Pedersen   40 45 64 85     

Kasserer Karin Gamskær    87 28 17 30                                                                                                                                    

www.danskeindkobsforeninger.dk 
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Fødevarestyrelsen har i skrivende stund (29. oktober 2021) ikke fundet et 

sundhedsskadeligt indhold af PFOS i fødevarer andre steder end i kød fra kvæg i Korsør – 

det er den sag, der i sommer igangsatte fokus på PFOS-forureninger. 

Hvad sker der lige nu 

Myndighederne har identificeret 181 tidligere brandøvelsespladser og lignende landet 

over, hvor der er risiko for forurening. Listen over disse arealer kan ses 

her:  https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/nyt-overblik-over-mulige-pfos-

forureninger/ 

Det er kommunernes ansvar at undersøge, om der er forurening af de pågældende 

arealer. Kommunerne er derfor i disse uger i færd med at undersøge både marker og 

vandløb disse steder med henblik på at afklare, om der er en risiko eller direkte spor af 

PFOS. Kommunerne skal melde ind til Miljøstyrelsen 15. november.  

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om PFOS: https://mst.dk/service/nyheder/bliv-klogere-

paa-pfaspfos-forurening/ 

Hvad er proceduren 

Hvis analyser viser, at der er lokal forurening med PFOS på arealer med 

fødevareproduktion, vil Fødevarestyrelsen analysere fødevarer og afgrøder fra området. 

Målet er at finde ud af, om stoffet kan spores i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder, som 

stammer fra det pågældende areal.  

I tilfælde af behov for analyser vil Fødevarestyrelsen kontakte den enkelte lodsejer direkte 

med henblik på at tage de nødvendige prøver. Fødevarestyrelsen vil i samme ombæring 

give retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig i forhold til gårdens produkter 

(grøntsager, mælk, kød og lignende). 

Får en landmand en henvendelse fra Fødevarestyrelsen om udtagning af prøver, bør 

landmanden straks kontakte den virksomhed, der aftager gårdens produkter (mejeri, 

slagteri osv.) med henblik på en nærmere aftale om, hvordan man skal forholde sig ind til 

prøvesvaret foreligger.  

Har landmanden direkte salg, kan han tage en dialog med Fødevarestyrelsen vedr. sine 

produkter. Se evt. Fødevarestyrelsens side med spørgsmål/svar: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fluorstoffer_i_foedevarer.aspx 

Hvis man som landmand selv har en mistanke om, at der kan være sket forurening af ens 

produkter, så opfordrer vi til, at man kontakter kommunen med henblik på at få afklaret 

risikoen. 

Hvad gør Landbrug & Fødevarer 

Landbrug & Fødevarer er i løbende kontakt med både Miljøstyrelsen og 

Fødevarestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner vedrørende PFOS. 

Det er vores klare forventning, at vi vil få besked direkte fra Fødevarestyrelsen, såfremt 

der skal tages nye eller andre forholdsregler hos landmænd og i virksomhederne, end i 

dag.  

Landbrug & Fødevarers fokus er samle informationer fra myndighederne, herunder sikre 

en faktabaseret tilgang til problemstillingen. Vi peger på, at der bør ske en centralisering af 

myndighedernes informationer og af håndteringen af PFOS-sagerne, så der sikres en 

ensartet håndtering i kommunerne.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmst.dk%2Fservice%2Fnyheder%2Fnyhedsarkiv%2F2021%2Fsep%2Fnyt-overblik-over-mulige-pfos-forureninger%2F&data=04%7C01%7Clje%40velas.dk%7C0a5ccfd6c49f464cf78708d99adf3898%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637711106837102636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6aHwNtATOuGVSTKsJY6i%2BtcHFVcilFSfm39jFf8W8S4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmst.dk%2Fservice%2Fnyheder%2Fnyhedsarkiv%2F2021%2Fsep%2Fnyt-overblik-over-mulige-pfos-forureninger%2F&data=04%7C01%7Clje%40velas.dk%7C0a5ccfd6c49f464cf78708d99adf3898%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637711106837102636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6aHwNtATOuGVSTKsJY6i%2BtcHFVcilFSfm39jFf8W8S4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmst.dk%2Fservice%2Fnyheder%2Fbliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening%2F&data=04%7C01%7Clje%40velas.dk%7C0a5ccfd6c49f464cf78708d99adf3898%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637711106837112593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FZARg6nQnIa12Ev40yLdYO3B%2BvPZtCZM%2Bo3o1PRABDI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmst.dk%2Fservice%2Fnyheder%2Fbliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening%2F&data=04%7C01%7Clje%40velas.dk%7C0a5ccfd6c49f464cf78708d99adf3898%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637711106837112593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FZARg6nQnIa12Ev40yLdYO3B%2BvPZtCZM%2Bo3o1PRABDI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foedevarestyrelsen.dk%2FLeksikon%2FSider%2FFluorstoffer_i_foedevarer.aspx&data=04%7C01%7Clje%40velas.dk%7C0a5ccfd6c49f464cf78708d99adf3898%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637711106837112593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsZIQlQ5o5CiskaKUTGF7hpDTHViAc5M0%2Fvr2dzeaJI%3D&reserved=0
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Samtidig har Landbrug & Fødevarer fokus på at påpege, at en eventuel forurening er og 

bliver myndighedernes ansvar, også økonomisk. 

Pressevagt 

Landbrug & Fødevarer er opmærksom på, at der er stor interesse fra mediernes side på 

PFOS. Hvis man kontaktes af et medie, opfordrer vi til, at man kontakter Landbrug & 

Fødevarers Pressevagt tlf. 33 39 45 20, inden man går i yderligere dialog med mediet. Så 

kan man få rådgivning i situationen. 

Med venlig hilsen  

Jens Munk Ebbesen 

Områdedirektør, Fødevare- og Veterinære forhold 

Landbrug & Fødevarer 

  

 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland afholder generalforsamling 

d. 31-03-2022 kl. 19.00 

Vi mødes på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 

Tilmelding, senest d. 24.03.2022 på mail til lje@velas.dk eller 

tlf. 30500636 

 

mailto:lje@velas.dk
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Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts 

Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. 

  

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning 

til Familielandbruget MIDT-Jylland 

og hvor legatet bruges til ophold på 

en godkendt landbrugsskole.  

Find godkendte landbrugskoler på: 

www.danskelandbrugsskoler.dk 

 

Ansøgningen indsendes til 

Familielandbruget MIDT-Jylland inden, 

henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver 

behandlet på bestyrelsesmøde 

umiddelbart herefter.  

 

Ansøgningsskema kan 

downloades fra vores 

hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og sendes til 

foreningens sekretær på 

lje@velas.dk  

 Yderligere oplysninger ved 

foreningens bestyrelse eller ved 

foreningens sekretær, Lise 

Jensen – lje@velas.dk– 

30500636  

 

 

 

 

http://www.danskelandbrugsskoler.dk/
http://www.flmj.dk/
mailto:lje@velas.dk
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Lær en ny at kende 

Af Jette Rasmussen, LU repræsentat i familielandbrugetsbestyrelse 

Jeg hedder Jette Rasmussen. Jeg er født og opvokset på en svinegård ved 

Viborg. Jeg kommer af en familie, hvor landbruget altid har været vægtet højt, 

og hvor man frivilligt har deltaget aktivt i organisationer som har støttet 

landmænd og landbrugets udvikling. Det har blandt andet præget mig til at 

side i Viborg/ Kjellerup LandboUngdoms bestyrelse, hvor jeg nu har siddet i 5 

år.  

Jeg påbegyndte i 2017 EUX-Landmands uddannelsen på Asmildkloster 

Landbrugsskole, og blev færdig i juni 2021. Jeg har valgt at satse på 

landbruget og er ved at uddanne mig som produktionsleder. 

Jeg var så heldig at bliver indstillet til prisen ”året svineelev 2021” af min 

læreplads og af Asmildkloster Landbrugsskole. Jeg endte med at vinde prisen 

og dette chokerede mig, for som snakken gik med de andre finalister synes 

jeg at de andre 2 var gode bud til at vinde prisen. Men Tak!  Jeg synes det er 

vigtigt i en tid hvor arbejdskraft i denne branche er en mangelvare i hele 

Europa, at man bliver mindet om at der stadig er nogle unge der brænder for 

faget og des fremtid. Dette kan denne pris være med til at minde så om.  

Med venlig hilsen 

Jette Rasmussen 
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Familielandbruget Midtjylland inviterer alle medlemmer til julefrokost,  

vi glæder os til at se jer.  

Arrangementet er næsten gratis. 

Man betaler selv for drikkevarer. 

Hvis man ikke er medlem, er prisen 250 kr. + drikkevarer 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest d. 29.11.2021

Ring på tlf. 30500636 eller send en mail til lje@velas.dk

 

mailto:lje@velas.dk
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Tilbageblik fra deltidsbonde 
Af Flemming Kristensen, Rønge            
 
Tilbageblik fra deltidsbonde der har været medlem af Familielandbruget i snart 40 år 

Så fik vi igen kartoffelhøsten i hus, den sidste dag i efterårsferien. Vi var som 
sædvane ”næsten” heldige med vejret – tørvejr 
hele dagen. Min storesøster , hendes mand, min 
ældste lillesøster og hendes mand , mødte 
traditionen tro frem lørdag d. 23.09.21 kl.09,00 , 
hvilket de har gjort med ganske få undtagelser 

gennem 38 år.       

 
Men hvorfor har 
jeg/ vi været 
deltids/ hobby  
bonde 39,5 år samt 
tro mig deltids af 
lyst og ikke af  
nød? – Fordi jeg 

har haft og stadig har et fantastisk arbejdsliv 
ved siden af. 
Den 03.01.21. havde jeg 25 års jubilæum som 
Udviklingsdirektør på Varo Specialmaskiner 
A/S Hornslet. 
En virksomhed som Niels Jensen og jeg 
overtog d.01.10.1997. 
Niels som Adm. Direktør og jeg som Udviklingsdirektør. Niels havde 
baggrund i finansverdenen og jeg havde 15 års baggrund fra et nærmest 
tilsvarende job på Grundfos’ teknologicenter. 
 
Ca. 15 år tidligere var jeg startet som nyuddannet ingeniør på Grundfos. 28 år 
gammel fordi jeg oprindeligt ville have været landmand. Heldigvis kom jeg på 
bedre tanker. Jeg uddannede mig egentlig til ingeniør, fordi jeg gerne ville 
udvikle og fremstille landbrugsmaskiner, men dengang, først i 80’erne, var 
der også hårde tider for landbruget. Dog fik jeg job på Nordsten i Hillerød, der 
dengang fremstillede såmaskiner, men de måtte trække ansættelsen tilbage 
pga. Irak/Iran-krigen, hvorved de brændte inde med en kæmpe ordre til Irak. 
 
Nærmest lidt i afmagt søgte jeg et job på Grundfos, hvor man søgte en 
ingeniør til at udvikle automatisk montageudstyr – det job fik jeg minsandten. 
 
Ellers er jeg født og opvokset på landet, - mine forældre levede af 
Syrengården i Kollemorten, - en ejendom på 40-55 tdr. land, som de ejede fra 
1957 – 2004, hvor de solgte Syrengården, der stadig er en selvstændig gård, 
og flyttede til Give som pensionister. Jeg er nr. 2 af en børneflok på 9, hvoraf 
de 7 har enten HF eller studentereksamen.  
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1966: 13 år gammel gik jeg ud af folkeskolen for at blive tjenestekarl hos en 
gårdmand, Vagn Holm Hansen. 1974: blev jeg mat/fy-student på Høng 
Studenterkursus. I den mellemliggende periode var jeg udover at tjene 
bønder i Jylland og på Fyn, også på 10 mdrs. efterskole, tog realeksamen på 
aftenkursus i Vejle og var på Landbrugsskole i Borris. 
1975: aftjente værnepligt, FN-soldat, Cypern 
1976: arbejdede som tømrer hos Rich. Andersen, Kollemorten 
1977: Byggeteknisk værkstedsskole, Horsens 
1980: AGRO maskiningeniør fra Ingeniørhøjskolen i Horsens 
1995 ultimo: Efter næsten 15 år på Grundfos og 43 år gammel.  
 
I mellemtiden var jeg blevet gift med Anette og havde fået to dejlige børn; 
Rasmus i 1988 og Cecilie i 1991. Baldersgård var blevet købt d.01.08.1982 – 
et dejligt lille husmandssted i Rønge, 16 tdr. land og 99 meter Gudenå. 
Beliggende ved Slotsvej mellem Bjerringbro og Ulstrup slot. Der har jeg brugt 
min ”rigelige” fritid til at ”lege” landmand og renovere og ombygge stedet, så 
det nærmest er blevet et lille slot. 
 
Tænkte jeg/vi at det var på tide at skifte job og prøve noget andet inden det 
var for sent. Derfor svarede jeg på en lille jobannonce fra en virksomhed der 
hed VARO Specialmaskiner, som søgte en konstruktionschef. Jeg anede 
intet om VARO, havde aldrig hørt om den. Jeg blev kaldt til samtale og havde 
forventet, at det var direktøren, jeg skulle tale med, men det var i stedet et 
bestyrelsesmedlem og en problemknuser, der i øvrigt talte norsk. Jeg burde 
nok have spurgt lidt ind til økonomien, men de fortalte, at VARO 
Specialmaskiner A/S var ejet af National Industries, vistnok førhen 
Konvolutfabrikken Danmark, hvis direktør var Johannes Madsen Mygdal, så 
jeg tænkte, det nok var ok. 
Jeg fik tilbudt jobbet en uge før den 1. december 1995. 
Da må jeg nok erkende, at jeg begyndte at reflektere. Jeg ”elskede” 
Grundfos. Jeg synes Niels Due Jensen var den bedste af alle koncernchefer, 
- hæderlig, ærlig, ja i det hele taget et godt menneske (det synes jeg faktisk 
stadigvæk). Men : ”Hvo intet vover intet vinder” 
 
Så jeg svarede ja, og det har jeg egentlig aldrig helt fortrudt, men indimellem 
har jeg tænkt ”guderne må vide hvorfor! Det gik meget hurtigt op for mig, at 
VARO var på afgrundens rand til et dybt fald. Nærmest intet fungerede ud 
over ufatteligt loyale timelønnede medarbejdere og to værkførere . 
Maskindirektivet ISO9001 var en by i Rusland eller Langtbortistan. 
 
Efter 3 dage (måske 3 uger) ringede jeg til en af mine tidligere medarbejdere 
på Grundfos og sagde: ”Michael, du bliver nødt til at komme og hjælpe mig – 
det er som at blive sparket 15 år tilbage i forhold til Grundfos, hvor SAP ERP-
system, maskindirektivet, ISO9001 og Catia 3D CAD var blevet indført og 
ikke mindst implementeret af konstruktionsafdelingerne af Michael, Erik og 
mig. Et kæmpe arbejde! Heldigvis sagde Michael  ja, ( han er stadig på Varo) 
så allerede den 1. april 1996 startede han på VARO, og så gik vi i gang. 
VARO havde jo investeret i et økonomiedb-system kaldet Navision. Det fik vi 
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tilpasset, så det kunne anvendes til opfølgning, styring af styklister, indkøb 
mm og helt dårligt må det da ikke have været, thi det er det DOS-styrede 
ERP-system, VARO har anvendt indtil det nye NAV-system blev 
implementeret sidste år. 
 
Direktøren blev fyret før Michael  ankom, - Problemknuseren blev 
lånedirektør. Senere blev en tidligere B&W økonomidirektør sat ind af  
National Industri (NI). 
 
Jeg havde allerede ved ansættelsen deklareret, at jeg ikke ville/kunne være 
direktør, fordi jeg elsker at udvikle og fremstille fremfor at skrive 
direktionsrapporter mm. Men det kunne jo ikke blive ved med at gå. Vi havde 
en ordre til Radiometer og en kateter-maskine, som VARO havde overtaget 
af konkursramte C&J Maskiner. Det så jo godt ud, men de var totalt 
fejlkalkuleret. Heldigvis havde vi også en rolademaskine til Coloplast, - den 
gik ok, ikke mindst fordi en ung fandenivoldsk projektleder fra Coloplast og  
Michael , der efter et par ”tværslag” virkelig kom til at gå godt i spænd 
sammen. 
 
VARO havde også en ordre til Coloplast i Thisted  – en posemaskine, som 
skulle  konstrueres fra bunden. VARO havde ingen el-afdeling og det firma, 
der var hyret til opgaverne, havde slet ikke ekspertisen.  
 
National Industri måtte hver måned lukke hullet i VAROs konto i Unibanken.( 
nu Nordea) Op mod jul 1996 blev låne direktøren og jeg kaldt over til advokat 
og bestyrelsesformand for National Industri. Han forlangte, at vi skulle skære 
VARO ned til 30 mand (vi var omkring 50). Han ønskede, at vi lukkede 
smedjen og maskinværkstedet. Det ville jeg ikke være med til, fordi meget af 
VAROs ekspertise lå netop i maskinværkstedet og smedjen. Det var ok, men 
vi skulle skære ned til ca. 30 personer. Det blev en lidt bedrøvelig julefrokost 
det år. 
 
VARO var meget presset. Jeg havde igen og igen sagt til bestyrelsen, at hvis 
vi bare fik fat i en sprudlende direktør, der kunne åbne døre og havde 
økonomisk sans, så ville jeg meget gerne med på vognen, fordi VARO besad 
livsenergi. Låne var en fortræffelig økonom, - han var bedre til at forudsige 
katastrofen frem for løsningen. Han havde svært ved at se VARO overleve 
som selvstændig virksomhed! 
 
Bestyrelsen tilbød mig nogle måneder eller 3 efter jul at tage en snak med en 
”headhunter”-konsulent,  XX, fra Aarhus. Det tilbud tog jeg selvfølgelig imod 
og aftalte et møde inde hos ham en dag. Vi talte sammen om alt muligt i flere 
timer, værdier, holdninger, om direktørtyper, der var udadvendt, rig og med 
økonomisk sans. Ved afslutningen af samtalen sagde han: ”jeg tror faktisk, 
jeg har det perfekte match til dig! I vil kunne komplementere hinanden”- 
spændende. 
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Vi havde fået en ordre til Schrøder Plast i Juelsminde, bl.a. Pga. vores viden 
om  ultralyd. Det var faktisk starten til noget stort – Ericsson mobiltelefoner. 
Dog den første hjalp bestemt ikke til at sikre VARO en bedre økonomi (men 
det gjorde de næste). Jeg fik kontakt til  Dan-Web. De ville have et oplæg og 
et tilbud på en transfer-enhed med indbygget embosser. Jeg anede ikke hvad 
en transfer-enhed var, men de forklarede og forklarede, hvorefter jeg 
udfærdigede en af mine sædvanlige skitser. Det var de helt med på (og det 
blev faktisk til nogle af de første ordrer i det nye VARO). 
 
Omkring før sommerferien 1997 blev jeg kontaktet af en Niels Jensen. Han 
ville gerne have en snak med mig hjemme i privaten, både hos ham og mig, - 
jeg tror det var hos Niels først. Vi var og er meget forskellige, - ikke mindst 
højden (det kan være træls altid at være den lille), men vi var og er meget 
enige om vigtige værdiger, som hæderlighed, troværdighed, ærlighed og 
ansvarlighed og anser det som afgørende for et samarbejde. Herefter blev vi 
enige om, at vi sammen skulle overtage VARO, med den fordeling at Niels 
Jensen skulle eje 75% og jeg 25% af de aktier vi ejede tilsammen. Det har 
indtil for 4 år siden være sådan. Herefter har jeg solgt ud af mine aktier, bl.a. 
for at sikre en glidende ejerovergang/skifte, men jeg er stadig anden største 
aktionær. 
 
Alt det blev vi enige om før den 1. oktober 1997. Det var en stor dag. Lille mig 
husmand skulle skaffe mange penge. Heldigvis ville og kunne min gamle far 
kautionere. Set i bagklogskabens ulidelige klare lys var det alligevel en klog 
beslutning. 

 
 
Det har bestemt ikke altid været en dans på roser, men i det store hele har 
det for mig og min lille familie været en fantastisk rejse. Jeg er overmåde stolt 
over at have været med til sammen med fantastiske medarbejdere at skabe 
en teknologisk førende arbejdsplads i de fineste og bedste omgivelser! For at 
underbygge dette havde jeg besøg af en ”gammel” Grundfos-montør, og da 
han så vores nye fabrik på Sletten, udbrød han; ”jamen det ligner jo 
teknologi-centeret!” Jeg kunne kun svare; ”Ja hvad troede du?” 
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Jeg har altid sagt, at det er vigtigt, at man er stolt af sit arbejde – det har jeg 
næsten altid været. Det skal være sjovt at gå på arbejde – det har jeg også 
næsten altid syntes. Jeg vil selv have indflydelse på, hvad jeg laver – det er 
også langt hen ad vejen lykkedes. At det hele ikke har været så ringe endda 
bekræftes vel fuldt og helt af, at Rasmus, min søn, havde lyst til at søge 
arbejde på VARO. Det blev jeg faktisk også stolt af. 
Varo er i dag en velkonsolideret virksomhed med ca. 100 ansatte og en 
omsætning på 100 til 150 millioner 
 

LANDBRUGSAVISEN 
 

Har du oplevet, at avisen er udeblevet?  

Det sker desværre af og til. Landbrugs Medierne, som udgiver avisen, oplyser 

at Bladkompagniet, som distribuerer 

avisen, har pligt til at køre ud til dig med 

det manglende eksemplar, hvis 

udeblivelsen anmeldes indenfor de første 

par dage. Anmeldes det senere, når næste 

avis er udkommet, er det derimod 

Landbrug og Fødevarer, der kommer til at 

betale en evt. eftersendelse med posten. 

Vi vil derfor gerne opfordre til at anmelde 

en udeblivelse hurtigst muligt, gerne om 

mandagen, hvis avisen ikke er kommet om 

lørdagen eller søndagen. Derved kan 

distributøren forhåbentlig indse det 

fordelagtige i at levere den første gang. 

Nuvel, vi kan som medlem læse avisen på 

internettet, men vi betaler for at få den på 

papir, så det skal vi have. 

 

Anmeldelse kan ske på en af følgende måder: 

 

1. Udfyld formularen på www.landbrugsmedierne.dk/service (klik på 

”reklamation”) 

2. Ring til Landbrugs Mediernes abonnementsservice på tlf. 33 39 47 90. 

3. Ring til vores sekretær Lise Jensen på lje@velas.dk eller tlf. 30 50 06 

36, som så vil anmelde det for dig. 
 

 

  

http://www.landbrugsmedierne.dk/service
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”Hvad får jeg som medlem?” 

• Medlemskab af Landbrug & Fødevarer 

• Landbrugsavisen, leveret på bopælen 

• Favørpriser på specialmagasiner, som f.eks. Kvæg, Hest, Svin osv. 

• Mulighed for at tegne gruppelivsforsikring til fordelagtig præmie 

• Mulighed for pensionsordninger 

• Mulighed for sundhedsforsikring 

• Indkøbsklub med gode rabatter 

• Mulighed for at bruge dit medlemsnummer som bruger-id på 

www.landmand.dk og få nyheder, faglig opdatering, vejrudsigter m.m. 

• Mulighed for at deltage i møder, udflugter m.m. arrangeret af 

Familielandbruget 

• Mulighed for indflydelse på det erhvervspolitiske arbejde 

Har du en exit-strategi? 

Hvordan vil du leve, når du går på pension? Og hvad skal 
der være til dine efterladte? Få styr på din pension nu! 

 LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers 
pensionstilbud til medlemmer af landboforeninger og 
familielandbrugsforeninger. 

Opsparing til alderdommen er en investering som er 
særlig vigtig, når du ikke kan forvente at trække 

pensionen ud af mursten og jord. 

LandmandsPension kan også være med til at sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister 
evnen til at arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. I ordningen er der nemlig 
indlagt en forsikring ved tab er erhvervsevne samt mulighed for tilvalg af flere forsikringer - f.eks. 
en livsforsikring. 

LandmandsPension er også til landmandens ægtefælle. Mange ægtefæller/samlevere i landbruget 
har deltidsjob eller er fuldtids medhjælpende på bedriften. Det betyder typisk at de ikke sparer op 
til pension. Med LandmandsPension kan man komme i gang med det, og få de vigtigste 
forsikringer med i pakken. 

LandmandsPension er udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter, den er 
økonomisk attraktiv og nem at overskue. Så du kan roligt tage fat i din pensionsrådgiver eller Tryg 
og få truffet de beslutninger, der kan sikre dig og din families økonomi på langt sigt. Ring til Tryg 
Landbrug på 7633 9800 

Spar penge. Har du allerede en pensionsopsparing så få tjekket prisen. Der kan være mange penge 
at spare; en prisforskel på 20.000-30.000 kr. om året er ikke usædvanligt.  

 

LandmandsPension udbydes i samarbejde med  (tidligere Nordea Liv&Pension) 

http://www.landmand.dk/
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Familielandbrugets Seniorklub Skive 
  

Formand Bent Søgård                     20238252   bentkarin@live.dk 

Næstformand Lis Nielsen  28812407   lisnielsen90@yahoo.dk 

Sekretær og kasserer Kristian Vestergaard       23264421   krve@outlook.dk 

Bestyrelsesmedlem Margrethe Pedersen          51961023   normargrethe@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Ellen Marie Sørensen         40222609   egogel72@hotmail.com 

Kære medlemmer og kommende medlemmer 
Vi plejer at have et program med i dette blad, det har vi så ikke denne gang, da der 
svært at planlægge noget pga. Covid-19. I vil høre nærmere, så snart vi har et 
promgram. Når det er klar kan I finde det www.flmj.dk Hermed oversigt over 
programmet for vinterhalvår 2019-20. Vi håber i tager godt imod det. Vi arbejder 
allerede nu med programmet for næste sommer, så I må gerne komme med forslag 
til rejser, ture og arrangementer.  
 

Med venlig hilsen Kristian 

 

Find en seniorklub som et tæt på dig log ind på www.landbosenior.dk 

 

 

  

 

mailto:lisnielsen90@yahoo.dk
mailto:krve@outlook.dk
mailto:normargrethe@gmail.com
mailto:egogel72@hotmail.com
http://www.flmj.dk/
http://www.landbosenior.dk/
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Kontingent 2022 
Når du betaler dit foreningskontingent, går en del af kontingentet til vores lokalforening, 

mens en anden del går til Landbrug & Fødevarer.  

Kontingent til Landbrug og fødevarer  

Kontingent til L&K bereners udfra et fast grundkontinget og udfra omfanget af din 

produktion: 

Bedriftsmedlemmer 

• Grundkontingent                         1.100 kr. 

• Betaling pr. hektar                           15 kr. 

• Betaling pr. 100 kg N                       10 kr. 

• Loft                                              8.270 kr. 
 
For alle andre medlemmer er der faste satser: 
 
Andre medlemmer 

• Medejer/Driftsleder:                      1.400 kr. 

• Bortforpagter:           1.400 kr. 

• Samlever/Ægtefælle:                       800 kr. 

• Interesse:                                      1.275 kr. 

• Andre erhverv:                              1.400 kr. 

• Medarbejder m. Landbo Ungdom:   100 kr.  

• Medarbejder u. Landbo Ungdom:    400 kr.   

•  
I følgende skema kan du se, hvordan dit kontingent til både Landbrug & Fødevarer og din 

lokalforening bliver regnet ud: 

  L & F FLMJ Kontingent 

Bedriftsmedlemmer 

1.100 + 15 kr./ 

hektar og 12 

kr./100 kg N 1.300 Individuel 

Medejer/driftsleder 1.400 750 2.150 

Bortforpagter 1.400 750 2.150 

Interessemedlemmer med avis 1.275 750 2.025 

Interessemedlemmer uden avis               -    750 750 

Andre erhverv 1.400 750 2.150 

Medarbejder uden LandboUngdom            400               -    400 

Medarbejder med LandboUngdom            100               -    100 
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Asmildklostervej 11 

8800 Viborg 

www.flmj.dk 


