Endnu et år med store udfordinger for erhvervet

stand fra de skrækeksempler på behandling af
dyr, som pressen i stor stil frembragte. Vi føler
det dog meget uheldigt, at landbruget som erhverv bliver inddraget i en problematik, der i bund
og grund vedrører transportørerne og ikke den
enkelte landmand. Dyrevelfærd – på bedriftsniveau – er helt klart landmændenes ansvar, og
danske landmænd gør en stor indsats for at behandle dyrene godt. På den internationale scene
inden for dyrevelfærd udmærker Danmark sig,
og på en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s
krav.

Aktiviteterne i landbrugserhvervet har i 20062007 budt på en række udfordringer. På den
politiske scene har året senest budt på en række
nye tiltag. Således skulle vi den 12. september
2007 i forbindelse med regeringsrokaden sige
farvel til tidligere fødevareminister Hans Chr.
Schmidt (V) for at byde velkommen til Eva Kjer
Hansen (V) som ny fødevareminister.
I august måned fremlagde regeringen først sit
forslag til finanslov for 2008, og ugen efter blev
der mellem Dansk Folkeparti og Regeringen
indgået forlig om en større skatteomlægning.
Desværre betød forliget kun ringe skattelettelser
for vort erhverv, men det er dog efter Selskabets
vurdering et lille skridt i den rigtige retning. Vi
havde dog gerne set en langt mere tilbundsgående skattereform.

Generelt har det været et godt år for så vidt
angår priserne på landbrugsprodukter. Kornpriserne har udviklet sig eksplosivt hen over
sommeren. Prisstigninger på korn må som udgangspunkt tages som et godt tegn specielt set
med en planteavlers øjne, desværre vil de høje
priser på kort sigt smitte negativt af på husdyrproducenterne, som kan se frem til øgede priser
på foder. Såvel mælk som mælkeprodukter er
ligeledes steget voldsomt. Desværre må det
dog konstateres, at priserne på okse-, kyllingeog svinekød har stået så godt som stille i den
seneste tid.

En ny arvelov træder i kraft ved årsskiftet. Det
er vurderingen, at den nye lov på en række områder er et positivt tiltag set med landbrugets
øjne, således medfører den nye lov udvidede
muligheder for at sikre en fornuftig videreførelse
af familievirksomheder, herunder landbrug. De
nye tiltag i loven hilses velkommen og følges
forhåbentlig op af tålelige afgiftsregler, så staten
ikke ender som hovedarving hver gang.

På de interne linier har det netop afsluttede regnskabsår været præget af øgede aktiviteter i relation
til rådgivning om etablering i udlandet, herunder
styrkelse og pleje af de etablerede internationale
netværk, overgangen til nyt regnskabs- og analysesystem, de endnu ikke fungerende indberetningsmuligheder på miljøområdet og sidst men
ikke mindst ændringerne i Selskabets ledelse som
følge af direktørskiftet først på sommeren.

De nye SDO-obligationer blev lanceret midt på
sommeren. Det er Patriotisk Selskabs vurdering,
at det for mange af vore medlemmer vil være
relevant at holde sig orienteret om udviklingen
på området. I forbindelse med overgangen til
SDO-obligationer skal kunderne rates. Rigtig
rating vil kræve en del mere af regnskabsaflæggelsen end hidtil, således påvirkes ratingen af
en fyldig ledelsesberetning og en kommentar til
regnskabet, herunder f.eks. en Virksomhedsanalyse.

Jeg ser sammen med den øvrige bestyrelse frem
til en god og spændende debat med forhåbentlig
rigtig mange medlemmer på generalforsamling
en onsdag den 24. oktober 2007.

Landbrugets image, herunder dyrevelfærd,
måtte i foråret igen stå sin prøve, da landbruget
blev inddraget i en række sager om transport af
levende dyr. Der skal fra Patriotisk Selskabs side
ikke herske nogen tvivl om, at vi tager kraftig af-
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Landbrugets bruttogældssætning af
Landbrugets
bruttogældssætning
af
realkreditlån
fordelt på lånetyper,
realkreditlån fordelt
på
lånetyper,
mia.
kr.
mia. kr.

LANDBRUGETS ØKONOMI
Landbrugets gælds- og renteforhold
Landbrugets gæld steg med ca. 7 % fra 2005 til
2006. Men da værdistigningerne har oversteget
gældssætningen, er gældens andel af aktiverne
i samme periode faldet med omkring 7 %-point.
Den samlede tinglyste gæld for landbruget udgjorde ved udgangen af 2006 261 mia. kr., og
udgør p.t. 49 % af værdien af landbrugets aktiver. For heltidsbrugene udgør gælden 54 % af
aktivernes værdi.
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Der er stigende interesse for rentetilpasningslån,
trods et fald i rentefordelen i forhold til faste lån.
I 2006 udgjorde rentetilpasningslånene 80 % af
årets bruttogældssætning. Nu udgør rentetilpasningslånene ca. 2/3 af landbrugets samlede realkreditgæld.
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Lån med en afdragsfri periode på op til 10 år lokker. Afdragsfrie lån udgjorde halvdelen af bruttogældssætningen i 2006. Samtidig blev 40 % af
bruttogældssætningen optaget i euro og ca. 30
% blev optaget som CIBOR-lån.
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FINANSLOVSFORSLAGET FOR 2008
Regeringen fremsatte ultimo august sit forslag
til finanslov for 2008. Finanslovsforslagets hovedelementer er som forventet velfærd og kvalitet, som forudset i forbindelse med regeringens
fremlæggelse af kvalitetsreformen og 2015-plan.
Der er afsat 10 mia. kr. til initiativer for bedre kvalitet og derudover, etablerer regeringen en kvalitetsfond på 50 mia. kr. til øgede investeringer
i den offentlige servicesektor. Forbedringerne
kommer på det offentlige serviceområde - bl.a.
sundhedsområdet - og til gavn for udsatte grupper. Regeringen fortsætter investeringer i fremtiden ved udmøntning af globaliseringsaftalen,
hvor der i 2008 anvendes 2 mia. kr. til forskning,
uddannelse og iværksætteri.

Den stigende andel af rentetilpasningslån øger
erhvervets følsomhed over for rentestigninger.
En stigning på blot 1 % vil pådrage landbruget
en ekstraomkostning til renteudgifter på op imod
1,6 mia. kr. p.a., der dog vil kunne nedbringes
ved brug af forskellige finansielle instrumenter,
der kan have både positiv og negativ indflydelse
på omkostningsstigningen.
Konsekvensen af den stigende rente viste sig allerede i 2006, hvor erhvervsrentebetalingernes
andel steg til ca. 14 % af bruttoudbyttet. En del
af erhvervsrenten udgøres af forpagtningsafgifter, der også er steget i 2006, hvilket således
også bidrager til erhvervsrentens øgede andel
af bruttoudbyttet.
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De væsentligste elementer i finanslovsforslaget i relation til landbrugserhvervet

• En 2015-plan for Danmarks økonomi.
• En fuldt finansieret plan for lavere skat på
arbejdsindkomst.

• Der afsættes 239 mio. kr. til sikring af et
renere vandmiljø og mere natur som led i
rammeaftalen fra 2006.
• Der afsættes 178 mio. kr. til et omfattende natur- og kulturgenopretnings
projekt i Åmosen over 6 år.
• Derudover afsættes 88 mio. kr. til øvrige
natur- og miljøinitiativer, herunder startkapital til nationalparker.
• Der afsættes endvidere 66 mio. kr. til
fødevarekontrollen som led i forliget fra
maj 2007.
• Lidt større bevilling til naturklagenævnet
til sikring af hurtigere og mere effektiv
sagsbehandling.

Der er nu indgået forlig mellem regeringen og
Dansk Folkeparti. Forliget indeholder en nedsættelse af skatten på de lave og mellemstore
arbejdsindkomster. Ændringerne forventes finansieret ved, at energiafgifterne fremover skal
følge prisudviklingen. I praksis hæves bundfradrag for mellemskatten, ligesom der sker en
forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Der sker
ingen sænkning af den højeste marginalskat.
Hovedpunkterne i skatteaftalen mellem
Dansk Folkeparti og regeringen
• Personfradraget øges med 1.000 kr.
• Overførselsindkomsterne øges med
0,6 %.
• Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes
på 8 %, og loven om arbejdsmarkedsfonden afskaffes.
• Beskæftigelsesfradraget forhøjes til
4 % fra 2008. Det maksimale fradrag
forhøjes til 12.300 kr. Beskæftigelses
fradraget forhøjes yderligere til 4,5 %
i 2009 og det maksimale fradrag til
13.100 kr.
• Mellemskattegrænsen forhøjes fra
2009 med ca. 56.000 kr. til 365.000 kr.
Top- og mellemskattegrænsen bliver
ens.
• Antallet af top- og mellemskatteydere
må ikke stige i forhold til 2007. I 2009
hæves grænserne for top- og mellemskat, hvis antallet stiger.
• Aftalen sænker samlet set skatten på
arbejde med 9,5 milliarder kr. Forventningerne er, at det vil øge arbejdsudbuddet med 7.300 personer.
• Energiafgifter skal stige i takt med
prisudviklingen (1,8 %).

Der er derfor ikke de store overraskelser i finanslovsforslaget. Men det er positivt, at der følges
op på allerede indgåede aftaler. Derimod er det
uheldigt, at bevillingen til vikarbistand ved landmænds sygdom og efteruddannelse som følge
af aktivitetsudviklingen bliver nedsat fra 34 til 22
mio. kr.
Et håb om, at accelererer forskningen i bioenergi
betydeligt op, er desværre kun delvist indfriet.
Regeringens forslag til skatteomlægning er ikke
indarbejdet i forslaget til finanslov for 2008, hvorved der hverken er taget højde for nedsættelse
af personskatterne eller pristalsregulering af
energiafgifterne.

REGERINGENS SKATTEPLAN
Lige inden fremlæggelse af finanslovsforslaget
medio august, fremlagde regeringen et forslag
til en skatteomlægning.
Forslaget indeholdt regeringens planer for Danmarks fremtid:
• En kvalitetsreform.
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Værdiansættelse
Den faste ejendomsværdi skal løbende over
våges for at kontrollere, om lånene ligger indenfor det maksimalt tilladte. Dette er en skærpelse
i forhold til den eksisterende realkreditlovgivning, hvor der kun er krav om, at lånegrænserne
er overholdt på det tidspunkt, hvor lånet udbetales.

Regeringens forslag til skatteplan ligger indenfor
landbrugserhvervets ønsker til skattelettelser på
arbejdsindkomst. Regeringens forslag giver en
mindre nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst
end de tidligere fremsatte forslag fra RV, men til
gengæld er der i modsætning til RV’s forslag ingen skærpelse af beskatningen af landbrug.
Forliget betyder således desværre kun be
skedne skattelettelser for landbruget, men det
er naturligvis et skridt i den rigtige retning. Patriotisk Selskab havde gerne set en langt mere
tilbundsgående skattereform.

Overskrides den maksimale lånegrænse, skal
kreditinstituttet stille supplerende sikkerhed over
for obligationsejerne. Der bliver således ikke tale
om, at lånet af den grund kræves ekstraordinært
nedbragt.

SDO-OBLIGATIONER OG
FINANSMARKEDERNE

I nedenstående tabel ses kreditforeningernes
krav om sikkerhed, dvs. kravet til långivers egenkapital for hver udlånt kr.

Nye rammer for finansiering af landbrug
De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2007. Det
vil fortsat være muligt at optage de velkendte realkreditlån frem til og med 31. december 2007.
Det vil med andre ord sige, at der er 2 regelsæt gældende i perioden 1. juli til 31. december
2007.

Udlånt i forhold
Krav om egenkapital
til markedsværdien
(kreditforeningen)
på fast ejendom
0-60 %
Afhængig af kundens rating
60-70 %
+10 % af udlånet
Over 70 %
100 % af udlånet

Lovgivningen om de nye SDO’er tager udgangspunkt i de EU-direktiver, der blev vedtaget i
2006. Det betyder, at SDO-lån er velkendt i resten af EU. Der er to typer af obligationer i den
nye lovgivning, nemlig SDRO (Særligt Dækkede
Realkredit Obligationer) og SDO (Særligt Dækkede Obligationer). Forskellen mellem en SDRO
og en SDO er primært, at ved en SDRO kan
låntager følge den bestemte serie, lånet ligger
i, hvorimod SDO er en pulje af forskellige lån og
dermed mindre gennemsigtigt.

Det vil dog alt andet lige få betydning for bidragssatsen og dermed den samlede pris for lånet,
hvilken pantesikkerhed lånet har.
Ejendommene skal derfor vurderes hvert år.
Hvert år bliver pantets værdi tilrettet statistisk.
Minimum hvert 3. år skal ejendomme med en
samlet lånemasse over 22 mio. kr. vurderes.
Lånegrænser
Generelt er der givet mulighed for at yde SDOog SDRO-finansiering op til 70 % af markedsværdien af erhvervsejendomme. Rullende materiel udgår af beregningsgrundlaget. Ved rullende
materiel forstås traktor, mejetærsker og andre
maskiner. Det betyder ikke f.eks. staldinventar.

For mange af Patriotisk Selskabs medlemmer
vil det være fornuftigt at holde sig orienteret om
det nye lovforslag om særligt dækkede obligationer (SDO). De største ændringer bliver, at det
rullende materiel (maskiner m.v.) udgår af belåningsgrundlaget, og at lånene til enhver tid ikke
må overstige 70 % af markedsværdien af den
faste ejendom.

Ved nybelåning vil landmænd med en stor og
værdifuld maskinpark få reduceret deres belåningsgrundlag under de nye regler. Der vil dog
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fortsat være alternative muligheder for at få finansieret det rullende materiel, såsom leasing
eller anden bankfinansiering.

skovejendomme var stigningen tilsvarende på
25-35 % afhængig af de nye skovoplysninger,
som skovejerne indberettede i efteråret 2006.

Kategorisering af låntager
Et nyt regelsæt omkring låntagers rating. Rating
betyder en vurdering af landmandens indtjening
og soliditet, det være sig, hvordan er afkastningsgraden, konsolideringen, egenkapitalforhold, indlevering af strategiplan og mange andre forhold.

Landbrugsejendommene steg endvidere fra
2001 til 2002 med ca. 15 % og fra 2002 til 2004
med ca. 20 %. Ejendomsvurderingerne for landbrugsejendomme er således mere end fordoblet
over de sidste 5 år, hvilket har store konsekvenser i forbindelse med generationsskifte.

Tinglysning
Det bliver billigere at genbelåne afdrag, da tinglysningsafgiften efter 1. juli 2007 ikke længere
nedskrives i værdi i takt med, at der afdrages på
lånet. Dette gælder alle pantebreve lyst efter den
1. juli 2007 og dette uanset, om det er et SDO,
SDRO eller et almindeligt kreditforeningslån.

Skatter og afgifter i forbindelse med ejendomsoverdragelse er således væsentligt forøget over
de seneste 5 år. Der er tale om væsentligt større
direkte betaling af gave- og tinglysningsafgift,
ligesom der fremkommer betydelige skattepligtige ejendomsavancer.
Der har gennem tiderne været stor debat om
værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og muligheden for overdragelse af ejendomme til 85 %
af ejendomsvurderingen. Skatteministeren har
i forbindelse med en Landsskatterets kendelse
for nylig udtalt, at han ikke har til sinds at ændre
på værdiansættelsescirkulæret.

Overvej din finansiering i 2007
Det anbefales, at man allerede nu tager stilling
til, om det er relevant at foretage disponeringer
i 2007. Har man en stor værdifuld maskinpark,
skal man overveje, om man bør låne op i det
gamle regelsæt, hvorved man sikrer belåning af
det rullende materiel i kreditforeningslån og med
lavere marginal end bankfinansiering.

Patriotisk Selskab har i den forbindelse været
tidligt ude og medvirket til en lang række generationsskifter, inden den nye vurdering blev bekendtgjort i 2007. Der har derved været sparet
ikke ubetydelige afgiftsbeløb for de medlemmer,
hvor generationsskifte har været relevant.

Alle lån, der skal refinansieres ved årsskiftet,
skifter status til SDO-lån pr. 1. januar 2008.
Alt i alt vil det således være en individuel vurdering, hvor stor betydning de nye SDO-lån får for
den enkelte bedrift. Forhold som belåningsgrad,
lånetype, lånenes afdragsprofil, andel af rullende materiel i belåningsgrundlaget har naturligvis
betydning, men ikke mindst låntagernes indtjeningsmæssige forhold vil fremover i højere grad
end tidligere være afgørende for finansieringsmulighederne.

Det må dog være et mål at få afskaffet den urimelige arve- og gaveafgiftsbeskatning for virksomheder, som det er sket i flere EU-lande, herunder Sverige.

SKAT OG GENERATIONSSKIFTE
Ejendomsvurderingerne for landbrugsejendomme steg med ca. 50 % pr. 1. oktober 2006
i forhold til seneste alm. vurdering i 2004. For

Rødkilde Gods, Vester Skerninge
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JORDSKATTER

ringer, som ægtefællen får udbetalt på grund af
dødsfaldet, nu indgå i beregningen.

De ovennævnte store stigninger i ejendomsvurderingerne vil på kort sigt ikke have væsentlig
betydning for ejendomsskatten, idet der er loft
over stigningen i udmålingsgrundlaget for grundskylden. Loftet tager udgangspunkt i 2001-vurderingen med en fremskrivning på maksimalt 7
% pr. år. Der vil således gå nogle år, før de store
vurderingsstigninger slår fuldt igennem på ejendomsskatten under forudsætning af, at skatteloftet bibeholdes. Regeringen har sænket grundskyldspromillen på produktionsjord i takt med
modulationen i EU-støtten. Grundskyldspromillen er således i 2005 sænket fra 15,8 til 13,5.
I 2006 og 2007 er promillen yderligere sænket
med henholdsvis 0,5 og 0,7, således at grundskyldspromillen på produktionsjord i 2007 udgør
12,3 promille.

De nye regler tilgodeser altså ægtefæller, men
da friarven nu udgør ¾ af boet, åbner den nye
arvelov også op for, at man nemmere kan til
godese børn, stedbørn m.fl.
Den nye arvelov giver helt nye muligheder for
generationsskifte af erhvervsejendomme på den
måde, at man kan begrænse arven til livsarvinger ned til en størrelse på en million kr. I praksis betyder det, at man har mulighed for at lave
testamente på en sådan måde, at den arving,
som skal overtage familievirksomheden, bliver
særligt begunstiget.
I den tidligere arvelov fandtes en gammel regel
om, at selvejerbønder kunne testamentere gården til en livsarving. Denne regel anses således
for overflødig og ophæves.

Patriotisk Selskab har medvirket ved en række
afgørelser i Landsskatteretten, hvor grundværdien er blevet nedsat ved f.eks. flere uproduktive
arealer eller større arealer med lavere bonitet.

Som noget helt nyt vil ugifte samlevende kunne
oprette et udvidet samlevertestamente, der betyder, at man arver hinanden, som om man var
gift. Reglerne om uskiftet bo gælder dog ikke i
dette tilfælde.

Det er stadig helt afgørende, at regeringen
vedstår sit løfte om udfasning af jordskatten i
takt med reduktionerne i EU-støtten. Patriotisk
Selskab ser dog gerne en endnu hurtigere aftrapning.

Endelig bliver der krav om at lave notartestamente, dog med mulighed for at lave nødtestamente med virkning i 3 måneder. Der er ingen
formkrav til et nødtestamente.

NY ARVELOV

Den gamle arvelov gælder hele 2007, men de
nye regler kan bruges allerede nu. Det skal blot
tydeligt fremgå af testamentet, hvordan man ønsker de nye regler anvendt.

1. januar 2008 træder en ny arvelov i kraft. Den
nye lov medfører en væsentlig bedre stilling for
ægtefæller og ugifte samlevende, men også udvidede muligheder for at sikre familievirksomhedens videreførelse.

BOPÆLSPLIGT

Tvangsarven udgør efter den nye arvelov ¼ af
boet, hvorimod friarven udgør ¾. Herunder arver
ægtefællen ½ af tvangsarven, hvorimod tidligere
kun 1/3. Desuden vil ægtefællens arv ved testamente kunne forhøjes til 7/8. Den efterladte
ægtefælle kan altid udtage 600.000 kr. af boet
forlods. Til gengæld skal pensioner og forsik-

I januar 2007 fandt EU-domstolen den danske
bopælspligt i modstrid med EU-traktatens artikel
56 omhandlende kapitalens fri bevægelighed.
Dommen udløste et stort arbejde i Fødevareministeriet med at udtænke en alternativ udformning af reglerne i landbrugsloven. EU-dommen
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forholder sig dog kun til ejendomme under 30
ha, derfor lægger man i det netop fremsatte forslag til lovændring fra ministeriets side op til en
justering af bestemmelserne for de mindre bedrifter. For ejendomme over 30 ha fastholdes de
nuværende regler.

givent støtteberettiget areal, tildelt betalingsrettighederne. Da betalingsrettighederne således
ikke som hektarstøtten følger jorden, men i stedet personen er det, i forbindelse med købs- og
forpagtningsaftaler for landbrugsjord, som regel
nødvendigt også at lave en overdragelse af betalingsrettighederne.

Ministeriet foreslår, at den personlige bopælspligt
ændres til en upersonlig bopælspligt ved erhvervelse af landbrugsejendomme under 30 ha.

Ved disse overdragelser skal der tages højde
for 10–måneders rådighedsperioden, da overholdelse af rådighedsperioden bl.a. er en betingelse for at modtage enkeltbetaling. I 2007 blev
kravene til denne rådighedsperiode yderligere
skærpet, således at det ikke længere er muligt
at så, pløje, høste m.v. i en anden persons rådighedsperiode.

Bopælspligten skal således også kunne opfyldes
ved, at en anden end den erhvervende tager fast
bopæl på ejendommen. Bopælspligten skal som
hidtil opfyldes i mindst 8 år.
Det foreslås endvidere, at den permanente bopælspligt for den, der driver ejendomme, ophæves for bedrifter under 30 ha. Endelig foreslås
det, at den erhverver, der ikke selv tager fast
bopæl på ejendommen, kun må opholde sig på
ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning
til ejendommens drift.

I købssituationer kan det derfor være hensigtsmæssigt at have en overtagelsesdag, som stemmer overens med rådighedsperioden. Overdrages en hel bedrift, vil man kunne overdrage
betalingsrettighederne uden for rådighedsperioden ved producentskrifteerklæring.
I en række løbende forpagtningsforhold har de
nye skærpede krav til rådighedsperioden samt
placeringen af betalingsrettighederne voldt kvaler. Mange forpagtningsforhold ophører som
regel efter høst, og samtidig køres der med ordinær rådighedsperiode, hvilken løber fra 15.
januar til og med 14. november. Det har derfor
været Patriotisk Selskabs anbefaling, at man
benytter sig af muligheden for at vælge en alternativ rådighedsperiode og dermed tilpasser rådighedsperioden til den forpagtningsaftale, man
har indgået.

Det er Patriotisk Selskabs vurdering, at forslaget
til løsning af bopælskravet er ulogisk og alene
beror på en politisk undvigemanøvre i forhold til
EU-lovgivningen.

En række forpagtningsaftaler fra før 1. januar
2005 har i bestemmelserne søgt at tage højde
for enkeltbetalingsordningen, herunder for tilbagegivelse af betalingsrettighederne ved forpagtningens ophør. Endvidere blev det ved en
Østre Landsretsdom i 2006 bestemt, at for forpagtningsforhold, som har løbet forud for enkeltbetalingsordningen, har forpagter pligt til at
overdrage betalingsrettigheder vederlagsfrit til

Ørbækvej 276, Odense SØ

ENKELTBETALINGSORDNINGEN OG
BETALINGSRETTIGHEDER
Da enkeltbetalingsordningen trådte i kraft den
1. januar 2005, fik de landbrugere, som drev et
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bortforpagteren ved forpagtningsforholdets ophør.

Det har flere gange fra Dansk Landbrugs side været understreget, at omfanget og formuleringerne
i regelsættet er helt uacceptabelt, og at regelsættet er totalt uoverskueligt for landmændene.

Trods landsretsdommen og forbehold i forpagtningskontrakter regulerer ingen af disse, den
situation, hvor kreditorer gør udlæg i betalingsrettighederne eller, hvor forpagter går konkurs.
Direktoratet for FødevareErhverv tillod derfor, at
man frem til 24. april 2007, uden at det blev betragtet som et brud på rådighedsperioden, kunne
overdrage betalingsrettighederne varigt tilbage til
bortforpagter ved en aftale om ophør og start af
forpagtningsforhold på en og samme dato. Denne
manøvre blev kaldt ”timeout-overdragelse”.

De uklare formuleringer er blevet forklaret med,
at man i ministerierne har taget direkte udgangspunkt i den nationale implementering af de
EU-direktiver og forordninger, som omhandler
krydsoverensstemmelse.
Trods to vejledninger til både landmændene
og de kontrollerende myndigheder har det ikke
været nemt for nogle af parterne at have med
krydsoverensstemmelser at gøre. I Patriotisk
Selskab har planteavlskonsulenterne således
oplevet overtrædelser af hovedsageligt bestemmelserne om overholdelse af plantedækkearealet på permanent græs og brak, af 2 m dyrkningsfri bræmmer og anvendelsen af ulovlige
kemikalier ved enten dosering eller på afgrøder.

Patriotisk Selskab har rådgivet en lang række
medlemmer, som har indgået længerevarende
forpagtningsaftaler, om at benytte sig af muligheden for ”timeout”.
Det har efterfølgende vist sig, at sagsbehandlingen i Direktoratet for FødevareErhverv, vedrørende disse overdragelser har været præget
af manglende overblik og usmidige procedurer
fra direktoratets side, i visse tilfælde sågar bortkomne overdragelsesskemaer.

Det er endvidere opfattelsen, at der har været
stor forskel på sagsbehandlingen i Direktoratet for
FødevareErhverv alt efter, om sagen har henhørt
i København eller Tønder. Sagsbehandlingen i
Tønder har båret præg af smidighed. Derudover
har sagsbehandlingen været præget af ansættelsen, i både Direktoratet for FødevareErhverv og
Plantedirektoratet, af mange vikarer, som har begrænset erfaring med sagerne samt regelsættet.
Dermed tyder det også på, at krydsoverensstemmelserne ikke alene giver landmændene men til
tider også myndighederne store udfordringer.

Sagsbehandlingen ventes ikke at være færdiggjort før hen i efteråret.
Patriotisk Selskabs rådgivning i relation til arbejdet med overdragelserne har bl.a. været præget af direktoratets procedurer med at udsende
skrivelser til såvel overdrager som rådgiver uden
klare indikationer af, at fejlen i de fleste tilfælde
har skyldtes direktoratet. Patriotisk Selskab har
løbende i kommunikationen med direktoratets
sagsbehandlere forsøgt at få rettet op på situationen, og det er håbet, at der fremover vil komme
bedre styr på denne del af sagsbehandlingen.

I juni måned besluttede EU’s landbrugsministre,
at der skal iværksættes en række forenklinger
på krydsoverensstemmelse, som Kommissionen i en rapport af 29. marts 2007 lagde op til.
Disse forenklinger betyder, at landmændene
kan se frem til muligheden for tolerance overfor
mindre overtrædelser, bagatelgrænser, forenkling af rådighedsperioden samt en højere grad
af forhåndsanmeldelse ved kontrolbesøg. Det
er Patriotisk Selskabs håb, at disse forenklinger
vil træde i kræft allerede fra 2007, og dermed

KRYDSOVERENSSTEMMELSER
Det forgangne år blev året, hvor vores kunder
skulle overholde 113 krydsoverensstemmelseskrav og 270 delkrav.
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lette byrden ved administrationen af regelsættet
lidt for vores medlemmer.

UDDANNELSE, DANSK OG
UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

Patriotisk Selskab finder under alle omstændigheder, at en implementering af de foreslåede
forenklinger og bagatelgrænser er på høje tid,
og i sin nuværende form utilstrækkelige. Patriotisk Selskab vil således forvente, at antallet af
krydsoverensstemmelseskrav og delkrav nedsættes væsentligt, og i øvrigt søges harmoniseret yderligere med de andre EU-lande.

Unge der påbegynder en uddannelse i landbruget er faldet til omkring 700 om året. Det er godt
en halvering på 10 år. Det er de unge selv, der
vælger, og det er altså kun få, der vurderer, at de
vil få en attraktiv eller fornuftig fremtid i landbrugserhvervet. En af årsagerne til den lavere tilgang til
erhvervet kan muligvis findes i landbrugets ringe
indtjening og manglende fokus på det gode liv som
landmand og endelig erhvervets ringe image.
Den manglende tilgang til erhvervet har betydet,
at det også er vanskeligt at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft, dette er en af årsagerne til, at andelen af udenlandsk arbejdskraft i primærlandbruget er stigende i disse år.
Mange i det danske samfund er bekymrede for,
at udenlandsk arbejdskraft skal blive misbrugt
eller virke som lønpressere.

Indtryk fra besøg hos
Birte og Niels Matthiesen, England

Udenlandsk arbejdskraft kan deles i
tre kategorier

I dansk landbrug har vi en række jobs, som danskerne ikke finder attraktive i øjeblikket. Derfor
ønskes reglerne for brug af udenlandsk arbejdskraft smidiggjort.

1. Unge fra hele verden, der ønsker at
arbejde et stykke tid i Danmark for at
søge erfaring og/eller tjene penge.
I øjeblikket må man arbejde 1½ år i
Danmark i uddannelsesøjemed.
2. Arbejdskraft fra andre EU-lande, der
frit må søge arbejde i Danmark, dog
med begrænsning fra de nye EUlande efter den såkaldte østaftale.
3. Medarbejdere fra ikke EU-lande, der
kan få arbejdstilladelse på områder,
hvor det aktuelt ikke er muligt at
skaffe arbejdskraft. Om det er muligt
at skaffe dansk arbejdskraft afgøres
af bekæftigelsesrådene. I nogle
områder har beskæftigelsesrådene
blokeret for, at specielt medarbejdere
fra Ukraine kan blive her i mere end
1½ år, selvom beskæftigelsesrådene
ikke kan anvise dansk arbejdskraft.

Patriotisk Selskab kan dog ikke acceptere, at
medarbejdere fra andre lande ikke aflønnes efter
samme regler som dansk arbejdskraft, ligesom
det også findes uacceptabelt, at lade fremmed
arbejdskraft bo under usle forhold til en høj leje.

WTO-FORHANDLINGERNE
I forbindelse med WTO-forhandlingerne i slutningen af 80’erne inddelte man støtteordningerne
til landbruget i røde, gule og grønne kategorier,
hvor de røde var uønskede, og de grønne var
acceptable.
Med EU-reformen til enkeltbetalingsordning er
arealstøtten formentlig flyttet fra gult til grønt
område. Dermed har EU fjernet en del af den
uønskede støtte. I forbindelse med de igangvæ-
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rende WTO-forhandlinger, den såkaldte Doharunde, har alle landene også forpligtiget sig til at
afskaffe eksportrestitutioner fra 2013. For dansk
landbrug har det bl.a. kunnet give problemer på
mælkeområdet. Aktuelt meget høje priser på
tørmælksprodukter har fået EU-kommissionen
til her i forsommeren at fjerne eksportrestriktion
erne på mælkeområdet.

tional benchmarkingkonference i Braunschweig
i Tyskland arrangeret af FAL (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft).
Netværkets formål er i hovedtræk, at
• etablere holdbare samarbejder mellem landbrugsøkonomer/-rådgivere og
landmændene i deltagerlandene.
• udvikle værdifulde værktøjer til analyse
af internationalt landbrug.
• sammenligne produktionsomkostninger, produktionssystemer, kon
kurrenceevne og udviklingstiltag på
større landbrugsvirksomheder indenfor
planteavl i deltagerlandene.
• forstå konsekvenserne af større ændringer/forandringer af betydning for
landbruget, f.eks. klimaændringer.
• bidrage med relevant information til
alle deltagere/landmænd, som ønsker
at styrke deres position på det globale
marked.

Set fra et dansk synspunkt med store eksportinteresser er det positivt, at WTO tvinger alle landene til øget markedsåbning og lavere toldsatser. Det åbner nye markeder for danske varer.
Næppe nogen jordbruger ønsker at leve af subsidier. De seneste 20 år har de europæiske priser
nærmet sig verdensmarkedet, og der er sket en
del handelsliberalisering. Høj økonomisk vækst i
mellemindkomstlandene og god gang i markedet
for biobrændstoffer ændrer for tiden verdensmarkedet. Verdensmarkedsbetingelserne ser ud til
at være lidt mere gunstige for de landmænd, der
skal leve af erhvervet. Der er dog mange steder i
verden, hvor man kan producere fødevarer langt
billigere end i Europa. Hvilket over de kommende
år vil give dansk landbrug en stor udfordring i den
globale økonomi.

På konferencen deltog forskere og kommercielle
virksomheder fra en række lande. Disse lande
har siden sidste år udgjort en del af et samlet
netværk omkring konferencen, med Kina som
det nyeste skud på stammen.

Imidlertid blev WTO-forhandlingerne endnu en
gang afbrudt, det var mellemindkomstlandene,
anført af Indien og Brasilien, som var utilfredse
med den markedsadgang, de havde opnået til
de rigeste industrilandes markeder.

For de landmænd, som er interesseret i aktiviteter i udlandet, vil netværket fremover være af
stor betydning, idet det har givet Patriotisk Selskab værdifuld viden til rådgivning af Selskabets
medlemmer og relevante kontakter i deltagerlandene. Netværket har stor værdi, da sammenligningen med andre landes forhold, især de
europæiske, på sigt vil øge udviklingen, konkurrenceevnen samt kvaliteten af en produktion.

Patriotisk Selskab vurderer dog, at en fuldt liberaliseret landbrugspolitik vil være en fordel for
Danmark, såfremt reduktionen i landbrugsstøtte
og andre subsidier sker på nogenlunde lige og
fair vilkår andre steder i verden.

INTERNATIONALT PROJEKT OG
ØVRIGE NYE INITIATIVER

England
Køb af engelske landbrug har det forgangne år
været en stor succes. Prissætningen af de engelske ejendomme har været præget af stor
efterspørgsel for såvel udenlandske som indenlandske købere. De stigende kornpriser har lige-

I en fortsættelse af sidste års projektrejser til
England, Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland,
deltog Patriotisk Selskab i juli 2007 på en interna-
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ledes medført stigende priser på ejendommene,
da budgetterne reelt er blevet forbedret måned
for måned selv med de stigende ejendomspriser. Flere steder er ejendomspriserne steget
med mere end 50 % det seneste halvandet år.

vestorer. Det er ligeledes store energiselskaber
og kapitalstærke virksomheder og fonde, der erhverver store vindmølle andele.
Rentabiliteten af investering i vindmøller afhænger af mange forhold. Bl.a. en del udfordringer i
forhold til afklaring af afskrivningsreglerne under
visse finansieringsforhold.

Patriotisk Selskabs medlemmer efterspørger
fortsat landbrug i England. Det er fortsat interessant at købe engelsk jord, hvor prisen er
lavere end herhjemme. Gode udbytter, mindre
begrænsninger i produktionen, ingen ejendomsskat på jorden og bedre skatteklima er nogle af
de fordele, der er. Der er dog også visse ulemper, især er finansieringen i England vanskelig.
Frankrig
Der har i 2007 været udvist stor interesse for
landbrug i Frankrig. Frankrig er dog så stort et
land og underlagt en ikke ubetydelig mængde
regelsæt indenfor landbruget, hvilket gør det
nødvendigt grundigt at undersøge lokalforholdene det sted, man ønsker at etablere sig.

Besøg hos Jane og Erik Moritz Hansen, England

MILJØLOV OG GODKENDELSESPROCEDURER

De reelle priser på jord kan være vanskelige at
gennemskue. Oftest er det mindre stykker jord,
der kommer til salg, og det kan derfor være
svært at opnå stordriftsfordele.

Den 1. januar 2007 trådte den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug i kraft. Tidligere var
administrationen af husdyrbrug delt mellem amter
og kommuner, men med nedlæggelse af amterne samles administrationen hos kommunen. De
gamle regler var indviklede, og der var stor forskel
på den måde, myndighederne fortolkede dem.

Investering i landbrugsjord i Frankrig afhænger
af en række forhold af både finansiel og geografisk karakter.
Patriotisk Selskab har gode kontakter i Frankrig samt fransksprogede kompetencer og kan
derfor også nu tilbyde medlemmerne kvalificeret
assistance.

Den nye lov skal derfor opfylde flere krav. Dels
at samle reglerne i én lov, der administreres af
kommunen, dels er reglerne blevet forenklet betydeligt, i form af fastere statslige retningslinier.
Endelig forventes de faste retningslinier at medføre større ensartethed i sagsbehandlingen.

Vindmøller
Der var stor omsætning af vindmøller i den sidste del af 2006. Prissætningen på vindmøller har
været stærkt stigende, hvilket er fortsat i 2007.
De stigende priser på vindmøller set i forhold til
de stigende renter gør nyinvesteringer mindre
rentable. Tidligere var der mange landmænd,
som investerede i vindmøller, hvor det nu mere
er personer med store marginalskatter, der er in-

I det nye system kan man alene indsende ansøgninger via en elektronisk portal, hvor man
udfylder faste skemaer, og hvor systemet selv
foretager de nødvendige beregninger. På baggrund af den elektroniske ansøgning stiller kommunen de nødvendige vilkår, der sammen med
en udskrift af ansøgningen, ideelt set udgør en
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DYRETRANSPORTER

miljøgodkendelse. Der er ikke lagt op til, at kommunerne laver deres egne lokale administrationsgrundlag, men selvfølgelig kan der i ganske
særlige tilfælde være anledning til at stille vilkår
udover det generelle beskyttelsesniveau.

Der har løbende henover året været kritisk fokus
på dyretransporter af primært svin. Kritikken har
specielt været rettet mod manglende tilsyn af dyrene undervejs mod Syd- og Østeuropa.

Status på området er på nuværende
tidspunkt langt fra tilfredsstillende
Ansøgningsportalen fungerede ikke i de første
måneder, og selvom det er blevet meget bedre,
er der stadig plads til betydelige forbedringer.
Der er i en del tilfælde konstateret væsentlige
fejl i de beregninger, som systemet foretager.
Fejlene har, ligesom manglende gennemskuelighed, der besværliggør kontrol af beregningerne,
mindsket tilliden til systemet. Patriotisk Selskab
er meget aktiv på området og bidrager med konstruktiv kritik, der løbende forbedrer systemet.

I forlængelse heraf iværksatte landbruget i foråret et øjeblikkeligt stop for dyretransporter over
24 timer. Samtidig blev der taget initiativ til sammen med transportbranchen at lave et kodeks
for transporter. Der blev opnået enighed om, at
udarbejde et kodeks gældende for både svin og
kvæg, et kodeks, som også skal overholdes, når
lastbilen forlader EU.
Det nye kodeks blev offentliggjort den 27. april.
Landbrugserhvervet har understreget overfor
eksportørerne, at det er et krav, at man retter
sig efter det nye kodeks. Sker det ikke, vil transportøren blive fjernet fra listen over godkendte
samarbejdspartnere.

Mange kommuner benyttede ikke de første måneder til at behandle gamle sager. På nuværende
tidspunkt er der mange gamle sager i systemet,
og derfor er det meget få godkendelser, der er
meddelt i nye sager. Samtidig synes mange kommuner at se stort på forudsætningerne for den
nye lov og på miljøministerens udmelding om at,
”det er forventningen, at der på grund af det generelle beskyttelsesniveau i langt hovedparten af
tilfældene ikke vil være behov for at stille supplerende vilkår”. Vi kan derfor frygte, at ansøgninger
fremover, dels skal leve op til det nye generelle
beskyttelsesniveau, dels til betydelige dele af de
tidligere amters administrationsgrundlag.

Hovedpunkterne i det nye kodeks er
• Der etableres en uafhængig kontrolfunktion.
• Der skal foreligge nødplaner for alle
transporter.
• Der skal indføres begrænsninger i den
samlede varighed af transporterne.

Den uafhængige kontrolfunktion skal udover
sikring af hvilestaldene også holde øje med, at
transporten ikke fortsætter længere end til den
angivne slutdestination. Dette skal kontrolleres
ved stikprøver.

Samlet set må medlemmerne således forsat
forvente ganske lange sagsbehandlingstider i
mange kommuner, og det må forventes, at nogle
af de første afgørelser vil blive påklaget for at
få fastlagt kommunernes muligheder for at stille
særlige vilkår.

Nødplanerne indeholder planer for uventede
forhindringer, motorstop eller forsinkelser ved
grænseovergange.

Patriotisk Selskab finder dette i strid med intentionerne, der alt andet lige skulle smidiggøre hele
processen. Det er Selskabets forventning, at
miljøministeren griber ind, hvis forholdene ikke
ændrer sig til det bedre.

P.t. findes der ingen øvre grænse for, hvor lange
dyretransporter må være. Som noget nyt lægges der loft over varigheden af internationale
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dyretransporter. Svin må højst transporteres 2 x
24 timer afbrudt af hvil med aflæsning på mindst
24 timer. Hertil kommer kørsel frem til eventuel
færgetransport samt hvil på færge.

De tilbagevendende historier i medierne om, at
nu er den igen gal med dyrevelfærden i dansk
landbrug, gavner ikke landbrugets image og
mulighederne for at drive landbrug i fremtiden.
Mediernes fokus betyder skærpede lovkrav og
restriktioner, der gør, at nogle landmænd føler
sig kriminaliseret i forhold til disse problemstillinger. Patriotisk Selskab har fået henvendelser
fra medlemmer, som overvejer at omlægge produktionen. På grund af dels de generelt hårde
betingelser i branchen, dels de mange og ofte
uoverskuelige lovkrav, landmanden anno 2007
skal leve op til.

For kvæg gælder lidt længere intervaller på 2 x
29 timer. Dette afspejler forskelle i EU-regler på
området.
Det nye kodeks dækker både transporter inden
for og uden for EU.
Ordentlig dyrevelfærd er også under transporter
grundlaget for en fornuftigt forretning, og Selskabet opfordrer til en grundig gennemgang og revision af lovgivningen på området.

Patriotisk Selskab er overbevist om, at en god
og positiv indgangsvinkel til dyrevelfærd er godt
for den fremtidige produktion. Mange af lovkrav
ene kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet
og tiltrække arbejdskraft.
Herunder er en liste over nogle af de positive
bivirkninger, der affødes af en række lovkrav

DANISH
Svinekødsbranchen har indgået en aftale med
den tyske kvalitetssikringsordning (QS). Aftalen indebærer, at alle danske svinebesætninger

Indtryk fra svensk svinestald

Lovkrav
Rodemateriale

Effekt
Forbedret mavesundhed (halm). Mindre halebid (rodemateriale kan 		
dog ikke klare det alene). Medarbejdernes glæde over mindre frustrerede grise.
Sygestier
Hurtigere helbredelse af dyrene. Begrænser smitte.
Færre døde og for tidligt udsatte dyr.
Skuldersår i grad 3 og 4 Korrekt huldstyring giver bedre foderøkonomi, og søer der yder mere.
må ikke forefindes
En so, der kan ligge uden smerter, giver optimal die til pattegrisene.
Regler for transport
Dyr der egner sig til videre produktion. Gladere aftagere.
Korrekt medicinhåndtering Mulighed for overblik over sygdomsproblemer i besætningen.
Optimal sygdomsbehandling. Mindsker risiko for resistente bakterier.
GMP
Korrekt håndtering af fodermidler ved hjemmeblanding sænker
(god produktionspraksis) risikoen for fejlernæring, forgiftning og sikrer lave foderomkostninger.
Krav til staldforhold
Produktive svin. Gladere medarbejdere.
og hygiejne
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fremover skal kunne dokumentere, at de lever
op til dansk lovgivning og branchekrav.

relsen af disse sanktioner over for ikke-andelshavere vil blive administreret af Styregruppen for
Englandsgrise og DANISH Produktstandard.

Med henblik på at danske svineproducenter fortsat kan levere dyr og råvarer ind i QS-systemet,
skal dokumentationen i relation til produktionen
øges. Kravene, som danske svineproducenter
skal dokumentere, svarer til de lovgivnings- og
branchekrav, som danske svineproducenter allerede lever op til. QS-aftalen indebærer således
ikke nye krav, bortset fra kravet om kontrolbesøg
i produktionen.

Patriotisk Selskab vurderer, at produktstandarder, med deraf følgende kvalitetssikring, generelt set er en god vej at gå for dansk landbrug.

VANDRAMMEDIREKTIVET OG
NATURA 2000 – STATUS, TIDSPLAN
OG FREMTIDEN
Da der fra den 22. juni 2007 gennemføres en
såkaldt ídéfase i relation til Vandrammedirektivet
og Natura 2000, er det væsentligt at forholde sig
til dette allerede nu.

Fordelen ved, at aftalen er indgået via branchen,
og ikke ved at den enkelte svineproducent eller det enkelte slagteri tilmelder sig, er, at vi kan
fastholde det nuværende danske system uden
yderligere krav. En egentlig indmeldelse i QSsystemet ville bevirke, at der skulle leves op til
kravene i tysk lovgivning, hvor der bl.a. er forbud
mod brug af animalsk fedt, og at systemet ville
være under fuldstændig tysk styring, dvs. uden
dansk indflydelse.

I idéfasen vil alle borgere få mulighed for at komme med bidrag til den videre planlægningsproces. Vand- og Natura 2000 planerne bliver det
største ryk i natur- og miljøforvaltningen siden tilblivelsen af de amtslige regionplaner. Mange år
frem vil planlægningen være helt afgørende for,
hvad vi må gøre på det brede landbrugsareal.

Aftalen omfatter alle danske svinebesætninger
og bevirker, at alle besætninger skal acceptere
en øget dokumentation af produktionen. I praksis
vil det betyde, at ca. 1/3 af besætningerne auditeres hvert år. Alle besætninger vil således være
auditeret første gang med udgangen af 2010.

Landbrugserhvervet kan påvirke udformningen
af planerne, herunder hvilke virkemidler, der
skal tages i anvendelse for at nå målsætningen.
Erhvervet kan dog ikke ændre på den fysiske
placering af de beskyttede naturtyper, følsomme
vandområder og vigtige drikkevandsforsyninger.
Placeringen er fastlagt ud fra faglige kriterier og
vil ligge fast. Der kan dog være tilfælde, hvor det
faglige grundlag er fejlagtigt, og her er det naturligvis vigtigt at påpege fejl og mangler i baggrundsdata i basisanalyserne.

Besætninger, som allerede er omfattet af uafhængig auditering, dvs. med produktion af Englandsgrise, frilandsgrise eller økologiske grise,
skal ikke gennemgå yderligere auditering.
Såfremt man vælger ikke at gå med i ordningen,
vil der fra andelsslagteriernes side blive iværksat
en sanktion i form af et fradrag til noteringen til
dækning af de ekstra omkostninger, der påføres
slagteriet i form af sortering m.v. Slagteriselskaberne fastsætter sanktionens størrelse.

På den baggrund har Dansk Landbrug iværksat
en koordineret indsats omkring idéfasen. Indsatsen kommer til at omfatte udarbejdelse af et Idékatalog over mulige tiltag, dialog med centrale
myndigheder, information til landboforeninger og
konsulenter samt – måske vigtigst af alt – forslag
til, hvordan kontakten kan skabes og budskabet
bringes videre på det lokale plan.

For ikke-andelshavere vil der blive indført et
sanktionssystem, som aftales nærmere inden for
branchen. Iværksættelse af sanktioner og stør-
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Projektet er startet i efteråret 2006, og information samt egentlig målrettet rådgivning som
optakt til idéfasen forventes gennemført i løbet
af foråret 2007. Informations- og rådgivningsindsatsen fortsætter herefter i forbindelse med
selve idéfasen, der løb af stablen den 22. juni
2007 og fortsætter året ud.
Patriotisk Selskab har ikke mulighed for at deltage i processerne over hele landet og har målrettet indsatsen til de fynske vandområder og Natura 2000 områder. Dette sker i tæt samarbejde
med De fynske Landboforeninger.

Fasan i luften ved Holmelund

Der er dog en række undtagelser fra kravet
om biotopplan

REGLER FOR UDSÆTNING
AF FUGLEVILDT
Der er i foråret 2007 indgået forlig om et sæt nye
retningslinier for udsætning af fuglevildt. Den
nye bekendtgørelse om udsætning af fuglevildt,
jagtområder og jagtredskaber skal danne rammen for forvaltningen af udsætningen af fuglevildt i fremtiden. Dermed er der grundlag for at
få indarbejdet og forstået at jagt, vildtpleje og
udsætninger ikke sker på bekostning af naturen,
men medfører mere natur for alle og dermed, at
der langt om længe er skabt ro om udsætningen
af fuglevildt.

• Ejendomme under 100 ha må udsætte
op til 100 fugle uden at anmelde udsætningen.
• Ejendomme uden landbrugsarealer, der
ikke lever op til kriterierne for tildeling af
udtagningsrettigheder, må udsætte 7 fug
le pr. ha uden at gennemføre biotopplan.
Denne undtagelse gælder bl.a. rene
skovejendomme. Udsætning af mere
end én fugl pr. ha forudsætter dog fortsat
anmeldelse til Skov- og Naturstyrelsen
om antallet af udsatte fugle, ligesom det
generelle uddannelseskrav også gælder
for den udsætningsansvarlige på sådanne ejendomme.
• For blandingsejendomme med såvel
skov som landbrug formodes indført en
bagatelgrænse svarende til reglerne
for tildeling af udtagningsrettigheder.
Ejendomme med en andel af landbrugsarealer på under 22 ha vil dermed
følge samme regelsæt som punktet
ovenfor. Er der derimod mere end 22 ha
landbrugsjord på ejendommen, skal der
udarbejdes en biotopplan for den del af
ejendommen, som består af landbrugs
arealer, hvis man ønsker at udsætte
mere end én fugl pr. ha.

Fra den 1. april 2010 forudsætter udsætning af
flere end én fasan eller agerhøne pr. ha, at der til
Skov- og Naturstyrelsen er anmeldt og gennemført en biotopplan for ejendommen. Såfremt man
lever op til kravene om biotopplanen inden 2010,
gives der øget adgang til opsætning af rævefælder. Retningslinier for biotopplanen vil komme til
at fremgå af vejledningsmaterialet til ordningen,
som endnu ikke er udkommet. Det bliver et krav,
at den biotopplanansvarlige har gennemgået et
obligatorisk weekendkursus i udsætning. Lever
man op til kravene i biotopplanen, bliver det tilladt at udsætte syv fugle pr. ha.
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Figur 2 – Tiltag uden for brakarealet

Patriotisk Selskab ser positivt på koblingen mellem udsætning af fuglevildt (vildtpleje) og biotopplaner, begge er elementer, der på sigt vil bevare, sikre og forbedre naturen i Danmark til glæde
for alle danskere.

Sekundærtiltag uden for braktiltag må
indgå med maksimalt 25 point pr. tiltag:
• Sprøjte- og gødningsfri randzoner
• Græsbræmmer som fodpose, 2 m
• Græsbræmmer som fodpose, 2 m, god
placering*
• Barjords- eller tætslåede græsstriber
langs natur maks. 2 m
• Barjords- eller tætslåede græsstriber
langs natur maks. 2 m, god placering*
• Insektvolde
• Insektvolde god placering*
• 3 ud af ovenstående tiltag samlet
• Vildtagre
• Etablering af vildtremiser
• Etablering af levende hegn
• Pleje af eksisterende vildtremiser
• Pleje af eksisterende læhegn,
nedskæring, udtynding/åbning
• Søer
• Vådområder
• Etablering af skov

Biotopplankravet
Biotopplanen tager udgangspunkt i landbrugsarealernes udtagningsforpligtelser på 8 %. Planen kan gennemføres gennem tiltag, som er
tilladt efter enkeltbetalingsreglernes krav til udtagne arealer.
Kravene er bygget op efter et pointskema, hvorfra man skal sikre sig 100 point for at opfylde
kravet.
Skemaet indeholder en række velkendte virkemidler til forbedring af forholdene for dyre- og
plantelivet i det åbne land og er delt op i en
gruppe primærtiltag, som kan gennemføres på
brakarealet, og en gruppe sekundærtiltag, som
kan gennemføres udenfor. De tilgængelige tiltag
fremgår af figur 1 og 2.

* Gunstig placering i forhold til mikroklima, en tør,

Figur 1 – Tiltag på brakarealer

solrig placering i læ vurderes som en god placering.

FORTSAT PRES PÅ LANDBRUGETS
ANVENDELSE AF PESTICIDER

Primærtiltag i brak:
• Spredning af brakken
• Omlægning af brakken
• Isåning af vildt- og bivenlige arter
• Vildtstriber 3-6 m
• Barjordsstriber
• Barjordsstriber god placering*
• Slåning af striber
• Insektvolde
• Insektvolde god placering*
• Midtmarksbrak
• Smalle brakstriber på 5-10 m bredde
• Lavskov – med stævning hvert 10. år

Siden bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2005
blev offentliggjort sidste sommer, har der været
hed debat om pesticidhandlingsplanen. Virkemiddeludvalget har offentliggjort sin rapport om
forskellige virkemidler.
Rapporten indeholder ingen anbefalinger, men
tegner et overordnet billede af de forskellige virkemidlers funktion. Oppositionen har under et
samråd givet opbakning til, at rådgivning nok er
et bedre virkemiddel til at reducere pesticidforbruget end kvoter og afgifter. Socialdemokratiet
har fremsat et forslag til en folketingsbeslutning
om en reduktion af pesticidforbruget. Forslaget

*Gunstig placering i forhold til mikroklima, en tør,
solrig placering i læ vurderes som en god placering.
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lette løsninger til at reducere pesticidforbruget.
Højere afgifter eller kvoter kan medføre øget
ulovlig import af pesticider. Rådgivning er det
bedste virkemiddel til at reducere forbruget yderligere.

indeholder bl.a. krav om indsendelse/offentliggørelse af sprøjtejournaler på Internettet.
Miljøministeren og fødevareministeren har bedt
om en faglig vurdering af den metode, man bruger til at opgøre landbrugets pesticidforbrug.

Oppositionspartierne var enige med ministeren i,
at fokus på rådgivning nok er et bedre virkemiddel til at reducere pesticidforbruget end øgede
afgifter og kvoter.

Rapporten fra virkemiddeludvalget
Rapporten indeholder en overordnet beskrivelse
og vurdering af afgifter, kvoter og forskellige rådgivningstiltag m.v. Virkemidlerne er vurderet i forhold til deres effektivitet i relation til målsætningen, omkostningseffektivitet samt økonomiske,
administrative og lovgivningsmæssige konsekvenser. En række af de fordelsmæssige, administrative og lovgivningsmæssige forhold ved
de forskellige virkemidler er baseret på skøn og
teoretiske overvejelser om forventede adfærdsændringer. Som nævnt ovenfor giver rapporten
ingen konkrete anbefalinger om, hvilke virkemidler, der bør anvendes.

Forslag til folketingsbeslutning om reduktion
i pesticidforbruget fra Socialdemokratiet
Den 28. marts 2007 fremsatte Socialdemokratiet
et forslag til en folketingsbeslutning om reduktion
af pesticidforbruget. Socialdemokraterne finder
den store stigning i pesticidforbruget uacceptabel.
Man mener ikke, at der er tegn på, at regeringens
Pesticidplan 2004-2009 har haft nogen virkning.
Derfor mener S, at der skal justeres i virkemidlerne for at sikre, at man rent faktisk når målet i 2009
med en behandlingshyppighed på 1,7.

Fagligt udredningsarbejde om indikatoren
behandlingshyppighed for pesticider
Miljøminister Connie Hedegaard og tidligere fødevareminister Hans Chr. Schmidt har bedt om en
faglig vurdering af den metode, som landbrugets
pesticidforbrug bliver opgjort efter. Det vurderes,
om den giver et tilstrækkeligt dækkende og sikkert billede af pesticidernes belastning af natur og
miljø. Den faglige udredning skal udføres af eksperter fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
og det Jordvidenskabelige fakultet (DJF).

I forslaget opfordres regeringen til at fremsætte
et lovforslag og fortage de nødvendige ændring
er i de administrative forskrifter for at sikre en
reel reduktion af pesticidforbruget i dansk landbrug.
Det skal ske efter følgende retningslinjer

• Udarbejdelse af pesticidreduktionsplaner
for alle landbrugsbedrifter over 50 ha.
• Indsendelse af en sprøjtejournal for
landbrugsbedrifter over 50 ha en gang
om året til Plantedirektoratet.
• Offentliggørelse af samtlige sprøjtejournaler på Internettet.
• Gennemførelse af syn af sprøjteudstyr
hvert 5. år på landbrugsbedrifter over 50
ha.
• Intensivering af myndighedernes kontrol
med landbrugets sprøjtning.

Samråd om landbrugets pesticidanvendelse
Den 14. marts 2007 var miljøminister Connie
Hedegaard kaldt i samråd i Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg om beregning af behandlingshyppigheden for pesticider samt redegørelse for resultaterne fra Virkemiddeludvalget.
Under samrådet understregede ministeren, at
landbruget kan og skal reducere pesticidforbruget, og at overforbruget skal væk.
Under samrådet understregede ministeren, at
Virkemiddeludvalgets rapport ikke viser nogle
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Det er Patriotisk Selskabs vurdering, at beregningen af behandlingsindekset, hviler på et tvivlsomt fagligt grundlag. Det er således vurdering
en, at den ønskede miljøeffekt bliver vanskelig at
nå, såfremt beregningen af behandlingsindekset
ikke udgør en korrekt faglig platform, som der
fremadrettet kan arbejdes med i rådgivningen.

sekvenserne heraf. Patriotisk Selskab lægger
afgørende vægt på centrenes mulighed for også
i fremtiden at agere frit, herunder at f.eks. markedsføring skal ske for hvert center for sig og for
egen regning.
Det er således Patriotisk Selskabs holdning,
at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,
i højere grad skal fokusere på sine kerneydelser forskning/udvikling og i det hele taget være
erhvervets kompetencecenter. I det fremlagte
forslag til ”Masterplan” er Landscentrets rolle
nærmest af ”holding-lignende” karakter i forhold
til centrene. Forretningsudviklingen varetages
dog bedst af de enkelte centre, der gennem sine
medlemmer ejer Landscentret. Patriotisk Selskab ser frem til en handlingsplan, hvor Dansk
Landbrugsrådgivning, Landscentret, kommer i
spidsen som kompetencecenter og videndeler.
En rolle som bliver meget vigtig efter opbrydningen og spredningen af forsker- og undervisningsmiljøer efter den nye universitetsreform.

Salget af pesticider i 2006
Dansk Planteværn har offentliggjort tal for solgt
mængde aktivt stof, der viser en stigning på 7,5 %
fra 2005 til 2006. Det må konstateres, at det ikke
tyder alt for godt. Selv om der ikke direkte er sammenhæng mellem totalmængder af anvendt aktivt
stof og behandlingshyppighed, er der reel risiko
for, at tallet også vil gå den forkerte vej i 2006.
Når de nye salgstal for 2006 offentliggøres, forventes miljøministeren at komme med et konkret
udspil til politisk handling. Det forventes senest
at ske i efteråret 2007.
Det videre arbejde
Dansk Landbrugs bestyrelse drøftede i foråret
2007 de kommende måneders politiske arbejde,
herunder reaktionerne på Socialdemokratiets beslutningsforslag. Det blev her besluttet, at Landsudvalget for Planteavl skal vurdere mulighederne
for nye rådgivningstiltag samt vurdere konsekvenserne af indsendelse af sprøjtejournaler.

DE FYNSKE LANDBOFORENINGER
Dyrskuet 2007
Samarbejdet mellem Patriotisk Selskab og De
fynske Landboforeninger blev i sommeren 2007
udvidet, idet sekretariatet i Patriotisk Selskab på
timebasis har varetaget en stor del af de administrative opgaver i forbindelse med forberedelsen
og afholdelse af Det fynske Dyrskue. Samarbejdet forløb særdeles tilfredsstillende for begge
parter, og det er håbet, at dette samarbejde vil
forsætte og blive udbygget i de kommende år.

DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING
Medlemskabet af Dansk Landbrugsrådgivning
har betydet mulighed for udnyttelse af en række
indkøbsaftaler og rabatordninger, mens vi fortsat
på øvrige aktiviteter kun deltager, hvor dette har
en værdi for enten Patriotisk Selskab generelt,
eller hvor det skønnes at være til gavn og glæde
for vores medlemmer.
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har
udarbejdet et udspil til yderligere samarbejdsrelationer mellem centrene – den såkaldte
”Masterplan”. Patriotisk Selskab overvejer p.t.
udspillet, og finder det vanskeligt at udlede kon-

Sekretariatet i arbejde på Det fynske Dyrskue
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ØVRIGE SAMARBEJDSRELATIONER

Ny valgstruktur i Dansk Landbrug
På den politiske scene har især kommunalreformen haft indflydelse på opgaver relateret til De
fynske Landboforeninger. På baggrund af kommunalreformen har Dansk Landbrugs bestyrelse
drøftet en strukturændring, herunder i relation til
valg til Dansk Landbrugs bestyrelse.

Gennem mange år har der været et formelt samarbejde mellem Patriotisk Selskab, Tolvmandssektionen, Danske Godser og Herregård samt
Dansk Skovforening. Samarbejdet består bl.a.
i deltagelse i hinandens møder og konferencer.
Også i år er samarbejdet forløbet rigtig godt,
herunder ikke mindst i forbindelse med politiske
udmeldinger.

Oplæg til ny valgstruktur til Dansk
Landbrugs bestyrelse
• Formandskabet vælges særskilt
• 4 medlemmer vælges geografisk
• Nord: 1
• Midt: 1
• Syd: 1
• Øst: 1
• 3 frit valgte

Til rækken af organisatoriske samarbejdspartnere hører også Dansk Landbrug, Dansk
Landbrugsrådgivning, Landscentret, Skovdyrkerforeningerne, BYFO og Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab m.fl., alle takkes for
samarbejdet i årets løb. Endelig en stor tak til
vore mange trofaste leverandører og nære kommercielle samarbejdspartnere, som i større og
mindre grad bidrager til, at medlemmernes tarv
bliver varetaget og opgaverne løst.

Den nye foreslåede struktur er en logisk konsekvens af strukturreformen. Da Patriotisk Selskab
er landsdækkende forventes vores indflydelse
også i fremtiden af være uændret.

MEDLEMSUDVIKLING
I juli 2007 udgjorde det samlede medlemstal i
Dansk Landbrug 49.178, heraf 34.394 aktive og
14.784 passive medlemmer. I forhold til samme

Medlemsudvikling i perioden 1996-2007
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tidspunkt i 2006 er det en tilbagegang på 3,9 %.
Medlemsudviklingen i Patriotisk Selskab er i lighed med tidligere år positiv. Selskabet har fortsat
vækst, hvilket er meget positivt ikke mindst set i
lyset af den generelle tilbagegang for erhvervet.

af omsætningen i Patriotisk Selskab i niveauet
70 %. Planteavlsafdelingens andel af den samlede omsætning udgør 16 %, mens den relative
andel af omsætningen på nyere rådgivningsområder, primært miljørådgivning og landdistriktsudvikling, udvikler sig positivt.

Som det har været strategien de seneste år, er
det fortsat bestyrelsens ønske at fastholde udviklingen på basis af større jordbrugsvirksomheder.
Det sætter naturligt grænser for, hvor stærkt det
kan gå, ligesom der er grænser for, hvor hurtigt
organisationen kan håndtere og omstille sig til nye
krav og nye opgaver, når det skal ske på et højt
professionelt og fagligt niveau. Bestyrelsen anser
en årlig vækst i antallet af aktive medlemmer som
både ønskelig og nødvendig. Udviklingen skal
ske på et sundt forretningsmæssigt grundlag.

Trods stor fokus på omkostningerne og en effektiv organisation ses mindre prisstigninger på
både timer og kontingent. Patriotisk Selskab vil
ikke konkurrere alene på prisen, men derimod
gennem vores rådgivning at skabe merværdi for
medlemmet, der rigeligt retfærdiggør den omkostning, der følger med.
Patriotisk Selskabs andel af den samlede landbrugsrådgivning i Danmark har været stigende
i de senere år. Bestyrelsen forventer, at denne
udvikling fortsætter.

Patriotisk Selskab skal fortsat udvikle og udnytte
fleksibiliteten ved at være en forholdsvis lille organisation – set i forhold til mange af vore kolleger i branchen. En passende årlig vækst skal
sikre mulighed for at høste fordelene ved at blive
større. Vi vil ligeledes øge samarbejdet med andre organisationer med komplementære kompetencer i forhold til vores målgruppe, hvilket også
er sket i indeværende år.

For så vidt angår forventningerne til det kommende år forventes et resultat på samme niveau
som for indeværende år.
For yderligere oplysninger om regnskabet, herunder anvendte regnskabsprincipper, henvises
til side 57-60.

PATRIOTISK SELSKABS ØKONOMI

MÅLSÆTNINGER – 2006/2007 –
2007/2008

Årets resultat i Patriotisk Selskab før renter og
afskrivninger blev 1.197.524 kr. mod 1.139.079
kr. i 2005/2006. Resultatet før skat blev 272.811
kr. mod 325.432 kr. i 2005/2006. Skat af årets
skattepligtige indkomst er afsat med 0 kr. mod
13.782 kr. i 2005/2006, hvorefter årets resultat
blev 272.811 kr. mod 311.650 kr. i 2005/2006.
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

Patriotisk Selskab har i mange år arbejdet med
forretningsmæssige mål med inspiration fra bl.a.
Balanced Scorecard. Af faktaboksene på side
22-23 fremgår, dels mål og målopfyldelse for
2006/2007, dels nye mål for 2007/2008.

2006/2007
Målsætningerne for 2006/2007 var opdelt
i 3 hovedgrupper, nemlig Kunder, Produkter og Personale. Det kan med glæde
konstateres, at det igen i år lykkedes, at
opfylde over 95 % af de fastsatte mål. På
de områder, hvorpå der ikke var 100 %

Omsætningsmæssigt, d.v.s. alle rådgivningsområder og kontingenter set under ét, nærmer
fordelingen sig 50 % fra det fynske område og
50 % fra det øvrige Danmark.
Omsætningen på driftsøkonomisk og skattemæssig rådgivning udgør fortsat den største del
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vi konstant er opmærksomme på muligheder for optimering af arbejdsgange
og effektiv udnyttelse af de bestående
ressourcer.

målopfyldelse, kunne der konstateres en
meget markant fremgang.
Kunder
Antal aktive medlemmer stiger til 710, det
er endnu en gang glædeligt at kunne konstatere en støt og rolig fremgang i antallet af medlemmer. Målet om 710 aktive
medlemmer blev nået i oktober kvartal,
hvor tallet nåede op på 719. Ved regnskabsårets udgang den 31. marts 2007 var
antallet af aktive medlemmer på 730.

Produkter
Førende rådgivning til kostpris – koncept
i alle afdelinger. Patriotisk Selskab er fortsat blandt de førende landbrugsrådgivere
på markedet, dette ses bl.a. af medlemstilgangen. I relation til priskoncepter i den
enkelte afdeling, er dette mål endnu ikke
nået. Der arbejdes fortsat med at udvikle
et godt og brugbart koncept.

Det samlede antal medlemmer steg i
regnskabsåret 2006/2007 fra 1.126 pr. 31.
marts 2006 til 1.169 den 31. marts 2007,
dvs. en medlemstilgang på knapt 4 %.

Indarbejdning af koncept for faste priser i
økonomiafdelingen. Konceptet med faste
priser i økonomiafdelingen er fortsat under udvikling, og det forventes, at vi i løbet
af foråret 2008 kan påbegynde lanceringen på udvalgte områder.

Omsætningen på svine- og miljøområdet
stiger med 30 % og øvrige afdelinger stiger med 10 % i forhold til sidste år, for så
vidt angår planteavlsafdelingen blev målet
om omsætningsfremgang nået, desværre
blev målene ikke helt opfyldt for de øvrige
afdelinger.

Antal modtagere af Virksomhedsanalysen stiger til 160. Målet blev nået, og vi fik
dermed brudt den nedadgående tendens
fra de foregående 1-2 år.

Fokus på synlighed ved besøg og opgaveløsning ude hos medlemmerne. Henover
året har der i alle afdelinger været fokus
på synlighed dels hos medlemmerne, dels
i de kredse, hvor medlemmerne færdes.
Det er vurderingen, at vi også i år er nået
langt omkring på dette område.

Rådgivning med positive vinkler på fremtidige muligheder. Samtlige medarbejdere
i de faglige afdelinger bestræber sig til
stadighed på, at være ”fremme i skoene”
og give vores medlemmer den bedst tænkelige rådgivning, herunder ikke mindst
med henblik på fremtiden for den enkelte
bedrift.

Prioritering af tid til ekstraopgaver for
bestående medlemmer. Dette mål er
selvsagt vanskeligt at måle på, men i en
organisation som Patriotisk Selskab er
det vigtigt, til stadighed at have fokus på,
at tilgang af nye medlemmer ikke resulterer i forringet service af bestående. Der
er således konstant opmærksomhed på,
at der ikke optages flere nye medlemmer
end organisationen kan håndtere, ligesom

Rådgivning
om
projekter,
udlandsetableringer og international benchmarking. 1. marts 2007 etablerede Patriotisk
Selskab et specialteam med fokus på
bl.a. udlandsetablering. Teamet består af
3 medarbejdere alle med erfaring fra arbejde, herunder rådgivning, i udlandet samt
en utrolig bred sproglig kompetence. Med
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Selskab ikke ønskede at fortsætte sam
arbejdet med alle involverede parter. Det
er dog den generelle opfattelse, at sundhedstilstanden blandt medarbejderne er
blevet bedre, hvilket bl.a. kan aflæses i de
interne registreringer af antal sygedage.

baggrund i midlerne fra bl.a. EU’s socialfond er der ligeledes påbegyndt samarbejder på tværs af landegrænser i relation til
international benchmarking.
Personale
Udvide antal ansatte med 5 til 78, antallet
af ansatte var ved regnskabsårets afslutning den 31. marts 2007 steget til 81.

2007/2008
Målsætningerne for 2007/2008 er opdelt i 4 hovedgrupper, nemlig Kunder, Produkter, Personale og Andet.

Etablering af internationalt netværk. Via
specifikt de 5 projektrejser i sommeren
2006 er der nu etableret et internationalt
netværk, som til stadighed plejes og passes af det internationale team.

Kunder
• Antal aktive medlemmer stiger til 740.
• Besøg og opgaveløsning ude hos
medlemmerne prioriteres højt.

Stigning i kørte kilometer vedrørende
kundebesøg. I lighed med regnskabsåret
2005/2006 er der i 2006/2007 sket en
markant stigning i antal kørte kilometer vedrørende kundebesøg, således steg antallet af kørte kilometer fra ca. 206.000 km i
2005/2006 til 224.431 i året 2006/2007.
Vi tager internt stigningen som et udtryk
for bl.a. øget synlighed hos vore medlemmer og i de kredse, hvor medlemmerne
færdes.

Produkter
• Model til fakturering af faste priser implementeres i økonomiafdelingen.
• Fast pris på basisopgaver i alle
afdelinger.
• Antal modtagere af Virksomhedsanalysen stiger til 170.
• Rådgivning om projekter, udlandsetableringer og international benchmarking videreudvikles.

Styrke rekruttering og integration af
nye medarbejdere. Pr. 1. februar 2007
etableredes en egentlig HR-funktion i Patriotisk Selskab, funktionen er nærmere
beskrevet andet steds i beretningen.

Personale
• Antal ansatte udvides til 85.
• Etablering af Internationalt netværk
fortsættes ved værts- og udebesøg.
• Stigning i kørte kilometer vedrørende
kundebesøg i forhold til tidligere år.
• Etablering af HR-funktion.
• Planer for medarbejderudvikling.

Forbedring af personalets generelle
sundhedsniveau. I 2005/2006 blev der
foretaget et generelt sundhedstjek af
samtlige medarbejdere. Den oprindelige
plan var, at det i det forgangne regnskabsår skulle have været gentaget med
henblik på at undersøge, om der var sket
en forbedring, herunder om de iværksatte
tiltag havde haft en effekt. Sundhedstjekket blev ikke gentaget, da Patriotisk

Andet
• Revision af www.patriotisk.dk.
• Etablering af intranet.

23

beretning fra bestyrelsen 2006/2007
FYENS STIFTS PATRIOTISKE
SELSKABS FÆLLESFOND

større jordbrugsvirksomheder. Ideen med at udbyde et lederkursus i regi af Patriotisk Selskab
er at samle kursusdeltagere med samme udfordringer i hverdagen, dette med henblik på øget
erfaringsudveksling og videndeling.

I regnskabsåret 2006 har Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond uddelt legater for i alt
9.200 kr. mod 14.200 kr. i 2005.

Lederkurserne har undertitlen ”lederskab – kommunikation – motivation”, og de to første kurser
blev afholdt på Ledernes KonferenceCenter i
Odense.

Legaterne er givet til bl.a. følgende formål:
• Et livslangt legat.
• En agronomstuderende til projekt i forbindelse
med skrivning af hovedopgave.

Hovedindholdet i kurset er koncentreret
om emnerne

Fondens vedtægter er omtalt på side 63 og årsregnskabet på side 64.

• Ledelsesfundament, ledelsesstil og
-udøvelse.
• Ledelsespolitik og strategisk
planlægning.
• Delegering og empowerment.
• Motivation.
• Coaching.
• Kommunikation.
• Konflikthåndtering.

Ansøgningsskema kan downloades fra
www.patriotisk.dk
eller rekvireres ved henvendelse til
sekretariatschef
Marianne Neumann,
e-mail: mn@patriotisk.dk, tlf. 6315 5411

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER

De gode evalueringer fra kursusdeltagerne fra
såvel 1. som 2. kursus viser, at Selskabet bør
videreudvikle disse kurser med henblik på at
styrke medlemmernes kompetencer på dette
område.

Patriotisk Selskab er ejer af A/S Det fynske
Landbocenter, der ejer ejendommen Ørbækvej
276. Der er gennem de seneste år foretaget en
del forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på
ejendommen. I perioden fra sidste års generalforsamling har en stor del af kontorerne fået en
tiltrængt ansigtsløftning, og der er etableret en
mødeafdeling i den bageste del af den ene fløj.

Næste lederkursus er udbudt i dagene 21.-23.
november 2007.

Se regnskabets hovedtal på side 25.
I øjeblikket rummer ejendommen Patriotisk Selskab, De fynske Landboforeninger og advokatfirmaet Bonnesen & Tverskov. Der er p.t. ingen
ledige kontorer i bygningen.

LEDERKURSUS
Patriotisk Selskabs lederkurser er målrettet ejere, driftsledere og andre med ledelsesansvar på

Lederkursus november 2006
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A/S Det fynske Landbocenter, resultat og balance 2006 – budget 2007 (1.000 kr.)
A/S Det fynske Landbocenter, resultat og balance 2006 – budget 2007 (1.000 kr.)
Resultatopgørelse 1/1 – 31/12

Realiseret
2006

Budget
2007

Lejeindtægter
Indtægter i alt

1.582
1.582

1.603
1.603

Revision - adm. vederlag
Reparation, vedligehold m.v.
Småanskaffelser
Konsulenthonorar
Ejendomsskatter
Forsikringer
Prioritetsrenter
Renteindtægt
Reg. gæld til dagsværdi
Udgifter i alt

38
752
8
7
115
22
566
-10
-59
1.439

45
530
18
0
118
26
566
-10
0
1.293

143

310

Resultat før skat

Balance pr. 31. december

Realiseret
2006

Budget
2007

AKTIVER
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Anlægsaktiver i alt

14.600
14.600

14.600
14.600

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

158
351
509
15.109

130
258
388
14.988

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Opskrivningshenlæggelser
Reserve for dagsværdi af
investeringsaktiver
Overført resultat
Egenkapital i alt

613
4.745

613
4.745

938
-1.262
5.034

938
-952
5.344

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

9.680
395
10.075
15.109

9.319
325
9.644
14.988
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NYT FRA PATRIOTISK SELSKAB
OG WWW.PATRIOTISK.DK

måske mene, at Lindormen er vendt tilbage til
sin oprindelige form, men den er rentegnet i et
lettere og mere tidssvarende design.

Nyt fra Patriotisk Selskab
Forbedringen af såvel indhold som layout vedrørende Nyt fra Patriotisk Selskab og hjemmesiden www.patriotisk.dk er fortsat i årets løb.

ORGANISATIONEN
Personale
En moderne og fremsynet virksomhed er en levende organisation. Der er således også i det
netop afsluttede regnskabsår sket en række justeringer og tilretninger i organisationen. En lang
række nye medarbejdere er kommet til, enkelte
har dog også valgt at søge nye udfordringer
uden for Patriotisk Selskab.

Fra 1. april blev det muligt at modtage Nyt fra
Patriotisk Selskab elektronisk, såfremt man ønsker dette. I skrivende stund har ca. 200 medlemmer sagt ja tak til at modtage nyhedsbrevet
elektronisk. Det er fortsat håbet, at Nyt fra Patriotisk Selskab ad åre udelukkende vil blive udsendt elektronisk, dog er der visse lovgivningskrav, der skal overholdes i denne forbindelse,
eksempelvis, at den enkelte bruger aktivt skal
give tilladelse til, at Patriotisk Selskab må sende
nyhedsbrevet direkte til mailboksen.

Pr. 1. juli 2007 tiltrådte cand. jur. Henrik Danielsen stillingen som adm. direktør i Patriotisk
Selskab, i den forbindelse valgte bestyrelsen at
styrke Selskabets ledelse ved oprettelse af en
direktion bestående af adm. direktør Henrik Danielsen og direktør Nils Rasmussen.

Ny hjemmeside
I efteråret 2007 lancerer Patriotisk Selskab sin
nye hjemmeside www.patriotisk.dk.

Nils Rasmussen varetager således funktionen
som leder af økonomiafdelingen og vil udover
sine direktions- og ledelsesmæssige opgaver
fortsat have kundeansvar.

Den nye hjemmeside er via bl.a. et nyt moderne
layout gjort både mere overskuelig og brugervenlig, herunder med særlige medlemsfordele
i form af adgang til abonnementer, fora, Driftsanalyser, m.v.

Med henblik på en styrkelse af udviklingen blev
Peter Borreby ligeledes pr. 1. juli 2007 udnævnt
til udviklingsdirektør. Peter Borreby vil udover
udviklingsfunktionen også fremover have personale- og kundeansvar.

De kendte elementer som orientering om arrangementer, kurser og konferencer, herunder
automatisk tilmelding er ligeledes gjort mere
brugervenlige.
Endvidere muliggør systemet en centralisering
af egne aktiviteter, herunder vil hjemmesiden
kunne give adgang til AfgrødeNyt, Nyt fra Patriotisk Selskab, Nyt fra Svinestien, og Nyt fra Svineteamet m.v.

NYT LOGO
Med virkning fra 1. april 2007 blev Patriotisk
Selskabs logo Den fynske Lindorm revideret.
Logoet anvendes nu igen i fuld figur. Nogle vil

Adm. direktør Henrik Danielsen,
tiltrædelsesreception juni 2007
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analyser er tiltag, der har vist sig vigtige i arbejdet med at mindske fravær og øge effektiviteten
til glæde for alle.

I en moderne rådgivningsvirksomhed, som Patriotisk Selskab, er den vigtigste ressource en stab
af dygtige og motiverede medarbejdere. Vi er i
Patriotisk Selskab meget stolte af at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere med et indgående kendskab til jordbrugserhvervets mangeartede opgaver og problemstillinger. Dette især
set i lyset af erhvervslivets generelle problemer
med at fastholde og tiltrække nye medarbejdere,
og udviklingen på arbejdsmarkedet generelt.

Primo 2007 etablerede Patriotisk Selskab en
egentlig HR-afdeling bestående af to nuværende
medarbejdere. Endvidere blev der under økonomiafdelingen etableret et specialteam med fokus
på udlandsrådgivning og andre specialopgaver.
Pr. 1. marts 2007 blev Troels Toft udnævnt til
chefkonsulent og overtog i samme forbindelse
en del af ledelsesansvaret i Planteavlsafdelingen. Troels Toft har nu ansvaret for faglige arrangementer, personaleledelse for yngre medarbejdere samt teamdelingen i hele afdelingen.
Delingen af ledelsesopgaverne mellem Troels
Toft og Erik Andkær Pedersen havde bl.a. til
hensigt at give Erik Andkær Pedersen mere luft
til faglig rådgivning af medlemmerne.

At værne om medarbejderne ved at styrke den
faglige kompetence hos den enkelte og prioritere medarbejderudvikling, personaleledelse og
et godt arbejdsmiljø, er en uhyre vigtig opgave,
såfremt vi fortsat skal kunne fastholde vores
dygtige medarbejdere.
Løn- og medarbejdersamtaler på individuelt
plan, sundhedstjek og medarbejdertilfredsheds-

Patriotisk Selskabs organisationsplan pr. 15. september 2007
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Sekretær Jette Post blev med virkning fra 1.
marts 2007 tilknyttet planteavlsafdelingen. Jette
Post var tidligere en del af sekretariatet.

Medarbejderstaben
pr. 15. september

Nye medarbejdere
Vi kan glæde os over, at Patriotisk Selskab fortsat er i stand til at tiltrække nye og velkvalificerede medarbejdere, således har vi siden generalforsamlingen i 2006 kunne byde velkommen
til følgende medarbejdere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006 2007

Cand.agro, cand.silv.,
cand.oecon., cand.scient
19
Agrarøkonom, landbrugstekniker,
landbrugsteknolog, merkonom,
akademimerkonom
30
Statsaut. revisor,
anden højere uddannelse
17
Regnskabsassistent, sekretær,
anden uddannelse
12
Elev
4
I alt
82

Administrerende direktør Henrik Danielsen
Receptionist Sabine Saouma
Chefkonsulent Anne Grete Bøgh
Økonomimedarbejder Allan Dørr
Seniormiljøkonsulent Carsten Nielsen
Miljørådgiver Sheila Neldeborg
Svinerådgiver Michelle B. Christiansen
Svinerådgiver Heidi Pelle Jensen (ansat for
perioden 6/8 til 30/11-2007)
Økonomielev Kenneth Pedersen
Planteavlskonsulent Morten Eshøj
Planteavlskonsulent Jan Nielsen (tiltræder
1/11-2007)
Økonomikonsulent Anders Ditlev Pedersen
Seniorøkonomikonsulent Carsten Hansen
Økonomimedarbejder Anne Schroll Kærgaard
Økonomielev Anita Lund
Seniorøkonomikonsulent Christian
Damsgaard
Juridisk konsulent Christina Hage
Altmuligmand Knud Erik Christensen
Planteavlskonsulent Michael Steensgaard
Toft (tiltræder 1/11-2007)

13

31
17
13
5
79

Udannelse af elever, trainees og ansøgere
Pr. 15. september 2007 har Patriotisk Selskabs
økonomiafdeling ikke færre end 5 elever. Pr. 31.
august 2007 tog vi afsked med Mia Hørbye, der
var færdiguddannet som kontorassistent med
speciale i regnskab og revision.
Udfordringen med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere har ikke ændret sig væsentligt i forhold til sidste år. Det er derfor meget positivt, at vores stillingsopslag over året har givet
god respons, hvilket kan aflæses i kompetencer
og uddannelsesniveau hos de nyansatte medarbejdere. Vi modtager fortsat et stort antal uopfordrede ansøgninger, hvilket er godt, da dette
giver visse indikationer om, at Patriotisk Selskab
er en attraktiv arbejdsplads.

TAK TIL MEDARBEJDERNE

Antallet af ansatte i Patriotisk Selskab udgør 79
personer pr. 15. september 2007.

Til slut en stor tak til ledelse og medarbejdere
for en flot indsats i det forgangne år. Det er altafgørende for Patriotisk Selskab, at vores loyale,
dygtige og engagerede medarbejdere til stadighed arbejder for at skabe succes og gøre en forskel i det daglige arbejde med rådgivningen af
medlemmerne.

Kompetencer og anciennitet
Patriotisk Selskab er nødt til at se i øjnene, at
kundernes stigende krav til produkter og ydelser
gør, at der løbende er behov for medarbejdere
med nye og andre kompetencer, ligesom vore
medarbejdere fra tid til anden vil søge nye udfordringer. Ca. 1/3 af Patriotisk Selskabs medarbejdere har været ansat i 10 år eller derover.
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De kommende år sætter fokus på videreudvikling af Patriotisk Selskabs medarbejdere i den
tiltagende konkurrence. Bestyrelsen har tillid til,
at medarbejderne sammen med den daglige ledelse vil sikre Patriotisk Selskab en fortsat føren
de position.

På bestyrelsens vegne
Peter Cederfeld de Simonsen
bestyrelsesformand

Patriotisk Selskabs bestyrelse pr. 15. september 2007

Peter Cederfeld de Simonsen
bestyrelsesformand

Niels Iuel Reventlow
næstformand

Niels Rabølle
bestyrelsesmedlem

Erik Berg Larsen
bestyrelsesmedlem

Carl Boisen-Thøgersen
bestyrelsesmedlem

Allan Liseth
medarbejderrepræsentant
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Miljø

udarbejdelse af de tekniske bilag, der nu i større
omfang er nødvendige for at kunne levere en
fuldt oplyst ansøgning.

MILJØLOV OG GODKENDELSESPROCEDURER

Med ansættelsen af yderligere medarbejdere
har det fortsat været muligt for Miljøafdelingen
at iværksætte ansøgningsprocesser indenfor få
uger, og det er ambitionen gennem yderligere
ansættelser at kunne opretholde en høj grad af
rettidighed. Samtidig har det intensive arbejde
med ansøgningsportalen og medarbejdernes
lange erfaring med godkendelsesprocesser betydet, at Miljøafdelingen er godt rustet til at gennemføre kommende godkendelser effektivt.

Vedtagelsen af den nye lov for miljøgodkendelse
af husdyrbrug skabte som forventet store udfordringer for husdyrproducenterne. En del sager
fra de tidligere amter og kommuner nåede ikke
at blive afsluttet efter de daværende regler og
skal således omfattes af de nye. Samtidig har
den nye ansøgningsportal “www.husdyrgodkendelse.dk” været uanvendelig i næsten hele første halvår af 2007. Det sidste er der efterhånden
rådet bod på, og der indsendes nu løbende ansøgninger.

Miljøafdelingen pr. 15. september 2007

Omlægningen af miljøreguleringen af husdyrproduktion kombineret med kommunalreformen
rummer store muligheder for at forkorte sagsbehandlingstiden generelt - også i klagesystemet. Det springende punkt bliver dog i hvor høj
grad, de individuelle kommunale forvaltninger
får opbakning til at indføre lokale “administrationsgrundlag”. Det vil sige supplerende krav, der
rækker ud over de generelle krav ud fra lovgivningen. Det er Patriotisk Selskabs opfattelse, at
lokale administrationsgrundlag er i konflikt med
lovens intentioner, og at der kun i ganske særlige tilfælde kan blive tale om, at fravige de generelle regler loven rummer. Der arbejdes politisk
på denne problemstilling, men det må erkendes,
at en del spørgsmål må skulle afprøves gennem
klager til Miljøklagenævnet.

GYLLESEPARERING
Separering af gylle, hvor gylle adskilles i to dele,
en fast og en flydende del er en teknologi, der
er i voldsom vækst. Antallet af anlæg til gylleseparering i drift stiger hurtigt, og det samme gør
mængden af gylle, der behandles. En undersøgelse foretaget af Dansk Landbrugsrådgivning,
Landscentret, viser, at der nu er 51 separeringsanlæg i drift, og af dem er de 42 begyndt driften
i 2006 eller 2007.

Miljøafdelingen har konstruktivt bidraget til processen med at få valideret portalens beregningsmodeller, og i det hele taget få gjort ansøgningsportalen anvendelig. Reelt har landets
miljøkonsulenter ageret som gratis systemtestere for Skov- og Naturstyrelsen, idet vi ikke har
kunnet sende regninger for den type opgaver
videre til vores medlemmer. I ventetiden, til ansøgningsportalen blev brugbar, har Miljøafdelingen fokuseret indsatsen mod udarbejdelse af
udviklingsplaner for husdyrproduktionerne og

Dette er kun toppen af isbjerget forstået på den
måde, at der over hele landet er en overvælden-
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de interesse for at vide mere om mulighederne
indenfor dette område. Denne udvikling er helt
naturlig, idet teknologien har en række fordele.
Eksempler herpå er færre gyllerelaterede gener
fra landbruget, nemmere og billigere transport af
husdyrgødningen, og dermed bedre mulighed
for at afsætte husdyrgødning fra områder med
stor husdyrtæthed, bedre udnyttelse af næringsstofferne i gyllen, og sidst men ikke mindst et
mindre harmoniareal, hvis den faste del afsættes ud af bedriften.

der kan medvirke til at afhjælpe problemet med
at afsætte fiberen. Konceptet vil blive lanceret i
efteråret 2007.

TEMAAFTEN OM
GYLLESEPARATION
Miljøafdelingen afholdt Temaaften om gylleseparation den 8. marts og den 15. maj.
Program for temaaften om gylleseparation

Samtidig sker der en løbende udvikling af teknologien, således at anlæggene er blevet mere
driftssikre, har en større kapacitet og en bedre separation af gyllen. Derudover er nye leverandører
begyndt at melde sig på banen, så der er flere
forskellige teknikker at vælge imellem, hvilket gør
det lettere at finde et egnet anlæg, der passer til
de aktuelle behov og ønsker på bedriften.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hos Patriotisk Selskab fornemmede vi tidligt, at
der var en stigende interesse i gylleseparering,
og vi planlagde derfor en temaaften om emnet,
med præsentation af fordele og ulemper, økonomiske perspektiver og indlæg fra forskellige leverandører. Som forventet viste der sig at
være en overvældende interesse for deltagelse
i arrangementet, og med meget positive tilbagemeldinger, samt en del personer på venteliste,
hvorfor der blev arrangeret endnu en aften med
samme program som den første. Også denne
aften var der fuldt hus i kantinen på Ørbækvej.

Fordele ved gylleseparering
Teknik og anlægspræsentationer
Kemira Miljø v/Preben Nissen
PCK Trade v/Poul Knudsen
Hjortkær Maskinfabrik v/Alf Simonsen
Samson Bimatech v/Kasper Axelsen
Konsulentens vurdering
Gylleseparation, hvad koster det, og er
der råd til det?

Udover de eksterne indledere indeholdt aftenen
tillige indlæg fra konsulenter fra Patriotisk Sel
skabs Miljøafdeling.

NATURPLANEN DØR – OG
BIOTOPPLANEN FØDES
En naturplan omfatter en beskrivelse af en landbrugsbedrifts natur- og kulturværdier, hvorefter
der udarbejdes en skriftlig plan for forvaltningen
af disse områder. Patriotisk Selskab har udarbejdet en række af disse planer og stået for demoprojekter i forbindelse med udvikling af konceptet
til også at fungere som styringsværktøj for drift
af natur- og brakarealer på større ejendomme.

En af de vigtigste pointer i forbindelse med temaaftenerne var, at man altid skal sikre sig, at
der er afsætning af den faste del fra separationen - fiberen - hvis man skal have det fulde udbytte af investeringen. Det gælder både i forbindelse med en miljøgodkendelsesproces og rent
økonomisk i forhold til et mindre harmoniareal.
Forbrænding af fiberen med energiproduktion
er endnu ikke en farbar vej på grund af afgifter
på forbrændingen, selvom leverandøren af sådanne anlæg mener det modsatte. Patriotisk
Selskab har derfor udviklet et helt nyt koncept,

Med landdistriktsprogrammet for 2007 bortfaldt
tilskuddet til naturplaner. Interessen for naturplaner har naturligt nok været dalende herefter. Men
interessen for pleje af landejendommes værdier
i form af natur og vildt er ikke dalet i samme takt,
og andre typer af plejeplaner udarbejdes stadig
og en ny har set dagens lys.
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Vildtforvaltningsrådet har vedtaget, at ejendomme, der ønsker at udsætte fuglevildt skal have
udarbejdet en biotopplan. Fra den 1. april 2010
forudsætter udsætning af mere end 1 fasan eller
agerhøne pr. ha, at der til Skov- og Naturstyrelsen er anmeldt og gennemført en biotopplan for
ejendommen. Undtaget denne bestemmelse er
ejendomme under 100 ha, hvor det uden udarbejdelse af biotopplan er tilladt at udsætte maksimalt 100 fasaner eller agerhøns. Udsætningen
skal dog anmeldes. For ejendomme med biotopplaner er det tilladt at udsætte maksimalt 7 fasaner eller agerhøns pr. ha. Udsætning af ællinger
kræver 150 m2 vandspejl pr. ælling.

større og mindre ejendomme medfører, at Patriotisk Selskab udarbejder et stigende antal beplantningsplaner, natur- og vildtplejeplaner m.v.
Interessen for de økonomiske muligheder i skovbruget og nye tilskudsmuligheder medfører også
en øget interesse for, at få udarbejdet Grønne
Driftsplaner.

ENERGIPIL
Med baggrund i den stigende efterspørgsel på
flis til energiformål er dyrkning af pil på både
landbrugs- og skovjord blevet aktuel.
En af gevinsterne ved dyrkning af pil er opfyldelse af udtagningspligten ved dyrkning som nonfood afgrøde. Hertil kommer bl.a., at pil er en
stabil afgrøde, som giver nogen sæsonudjævning af markarbejdet og kun få administationstimer plus en jagtmæssig gevinst. Når nonfood
afgrøder dyrkes på brakarealer, får man mere
harmonijord og kan dermed have flere husdyr
på ejendommen.
Patriotisk Selskab deltager i projekter på Fyn og
i Trekantsområdet, hvor målet er at øge produktionen af flis, introducere en økonomisk og stabil
afgrøde i jordbruget samt sikring af grundvandskvalitet.

Dyr i skovkanten

Kravet om biotopplaner gælder kun for de landbrugsmæssige dyrkede arealer anmeldt under
enkeltbetalingsordningen. Det indebærer, at
ejendomme, der ikke indeholder landbrugsarealer, f.eks. ejendomme, der kun består af skov eller andre arealer som moser, krat eller lignende,
ikke er omfattet af kravet om biotopplaner ved
udsætning af fasaner og agerhøns. Eventuelle
udsætninger på mere end 1 fugl pr. ha skal dog
indberettes til Skov- og Naturstyrelsen.

EU giver p.t. et energitilskud på 45 euro pr. ha
ved dyrkning af energiafgrøder. Samtidig er vore
samarbejdspartnere interesserede en udvidelse
af arealet i en grad, som bevirker, at der vil kunne sikres gunstige forhold omkring etablering og
afsætning.

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Biotopplanerne skal sikre en bæredygtig udsætning af vildt og samtidig medvirke til en forvaltning af biotoperne i det åbne land, der tilgodeser
naturindholdet bredt set.

Ved årsskiftet ophørte det hidtidige program
for udvikling af landdistrikterne, som har været
gældende for perioden 2000-2006. Efter planen
skulle der på samme tid have været et nyt landdistriktsprogram klar til perioden 2007-2013. Det
nye Landdistriktsprogram er imidlertid blevet væ-

Interessen for de jagtmæssige-, æstetiske-,
økonomiske- og naturhistoriske værdier på både
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sentligt forsinket som følge af, at den politiske beslutningsproces er trukket ud. Bekendtgørelserne
for de enkelte ordninger, der derfor først for alvor
begyndte at dukke op hen over sommeren 2007.

Samlet set er hensigten med Landdistriktsprogrammet, at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, understøtte udviklingen i fødevarebranchen, sikre natur og miljø, samt at forbedre
levevilkårene i landdistrikterne.

Forsinkelsen af det nye Landdistriktsprogram
har været uheldig, da det har betydet, at der har
været en periode på omkring et år, hvor der kun
har været ganske få muligheder for at få støtte til
nye aktiviteter i landdistrikterne. Dette dødvande
kom på et tidspunkt, hvor der for alvor var begyndt at være interesse for landdistriktsudvikling. Der ligger derfor en udfordring i at få skabt
interesse for mulighederne igen. I et forsøg på
at løfte den opgave, planlægger Patriotisk Selskabs miljøafdeling at afholde et informationsarrangement om mulighederne i det nye Landdistriktsprogram, i løbet af efteråret 2007.

Som noget nyt vil ca. 20 % af midlerne blive administreret af Lokale AktionsGrupper (LAG’s).
LAG’sene er sammensat af frivillige lokale repræsentanter fra erhverv, borgere og interesseorganisationer, samt repræsentanter fra region
og kommune.
Der er en del ændringer i Landdistriktsprogrammet for 2007-2013 i forhold til det tidligere Landdistriktsprogram. Herunder både positive og negative ændringer. Bl.a. er det beklageligt, at der ikke
længere er mulighed for tilskud til udarbejdelse af
naturplaner. Til gengæld er det glædeligt, at det
fremover, i hvert fald på papiret, vil være muligt
at få tilskud til udvidelse af eksisterende aktiviteter indenfor eksempelvis nicheproduktion. Under
alle omstændigheder ligger der mange forskellige muligheder i det nye landdistriktsprogram.

Der bliver nok at fortælle om. I programperioden 2007-2013, er der 6,2 mia. kr. til udvikling
af landdistrikterne. I 2007 og 2008 vil der være
560 mio. kr. i puljen pr. år, hvilket betyder, at der
i gennemsnit vil være lidt mere end 1 mia. kr. i
puljen pr. år i perioden 2009-2013.

MILJØOPGAVE I GHANA

Midlerne er delt i tre grupper (akser) efter det
overordnede formål

Akse 1:

Akse 2:

Akse 3:

Miljøafdelingen, ved chefkonsulent Søren
Schmidt Thomsen, løste i efteråret 2006 en miljøopgave for Den Danske Ambassade i Ghana. Det drejede sig om en miljøvurdering af et
dansk-ghanesisk joint venture-udviklingsprojekt
med svineproduktion.

Forbedret konkurrenceevne
i jordbruget gennem støtte til
omstilling, udvikling og
innovation
Forbedret miljø, natur og landskab gennem støtte til forvaltning af arealer
Forbedret livskvalitet i landdistrikterne og tilskyndelse til
diversificering af den 		
økonomiske aktivitet

Midlerne vil i 2007 og 2008 blive fordelt med ca.
25 % til Akse 1, ca. 55 % til Akse 2 og ca. 20 %
til Akse 3.

Indtryk fra projekt i Ghana
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højeste på 8,90 kr. pr. kg. Den 18. juni 2007 ændrede Danish Crown deres afregningssystem.
Tidligere var der en basisnotering, hvor der efter
en række forhold blev givet tillæg – eksempelvis
mængderabatter, tidlig levering og kødprocent –
nu gives i stedet fradrag, hvis man ikke lever op
til beregningsudgangspunktet. Udgangspunktet
er at nettoafregningen er den samme.
Det er et frustrationselement, at de tyske svinepriser i gennemsnit vedbliver at ligge over
de danske. Vi har Europas største og mest moderne slagteristruktur og et sundhedsniveau, der
giver os eksportmuligheder til de mest lukrative
markeder i hele verden. I slutningen af 2006 og
begyndelsen af 2007 var den tyske notering lig
med eller under den danske notering. Om begrundelsen skal findes i optimeringer og bedre
afsætning fra de danske slagterier eller en afmatning af det tyske marked, lader vi de lærde
slås om, fakta er, at spændet mellem de to noteringer er øget igen til Tysklands fordel.

Indtryk fra projekt i Ghana

Opgaven indebar et 14 dages ophold i Ghana,
for en nærmere vurdering af de lokale forhold.
Projektets hovedformål var at bidrage til at forbedre den ghanesiske selvforsyning af svinekød,
under hensyntagen til lokale plan- og miljøforhold. Processen ledte frem til en række anvisninger på lavteknologiske tiltag med væsentlig
miljøforbedrende effekter, og projektet er i dag
under realisering. Samtidig blev opholdet brugt
til en sammenfatning af mulighederne for et styrket samarbejde for vidensudveksling indenfor
husdyrproduktion og miljø mellem danske og
ghanesiske forskningsinstitutioner.

I Tyskland har de små gammeldags slagterier, de
krejler om grisene og kører dem levende rundt
på motorvejene over hele Tyskland, og så ender
de med et økonomisk resultat, som er bedre end
vores. Til gengæld har tyskerne, især Østtyskland, en anden lønstruktur end den danske. Vi
ønsker os ikke en tysk slagteristruktur, men et
eller andet må vi kunne lære af krejlerne syd for
grænsen. Det er ikke alene brugen af kolonnearbejdere, som skaber deres konkurrencefordel.

SVIN
SVINENOTERINGEN
Markedspriserne har været svagt stigende siden midten af juli, hvilket er både en glædelig og
særdeles velkommen begivenhed. Stigningen er
dog langt fra nok i forhold til stigende foderpriser og større renteudgifter, hvilket kræver øget
likviditet.

I 2005 blev der eksporteret godt 3 millioner smågrise og knap en halv million slagtesvin til Tyskland, og i indeværende år er niveauet øget.
De skrappe danske miljøregler er en anden årsag til den voksende smågriseeksport. Den nye

I uge 13-16 bundede årets notering med 8,00
kr. pr. kg og i uge 29 steg den til det foreløbige

Årets gennemsnitlige notering (kr. pr. kg slagtet vægt ekskl. efterbetaling)
2007
2006
2005
2004
2003
2002	Gennemsnit
8,43*
9,22
8,72
8,59
7,65
8,86
8,58
* til og med uge 32
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landbrugslov har givet en lille forbedring på den
måde, at det nu er muligt at beregne arealkravet
på bedriftsniveau mod tidligere på ejendomsniveau. Samtidig er ejerkravet til jord mindsket.

set for ca. 5 % af den samlede danske slagte
svineproduktion. Gennemsnittet blandt de egent
lige slagtesvineproducenter er noget højere, idet
det i opgørelsen ikke umiddelbart har været muligt at trække opdræt af egne polte ud. De udgør
størstedelen af gruppen 1.000-2.000 produ
cerede slagtesvin.

Ved nyinvestering er der indført krav om reduceret ammoniakfordampning i 2009 med 25 % fra
mere ammoniakvenlig staldteknologi. Der skal
endvidere udarbejdes en ny lugtvejledning, og
der indføres krav om lugtreducerende teknologi i
nabofølsomme områder. Vi må håbe, at det ikke
resulterer i øgede nabokrav. Hidtil har vi været forskånet for den nabohetz, som kendes fra udlandet
bl.a. fra Frankrig. I det hele taget er det uklart, om
man er i stand til at løse ammoniak og lugtkravene
med ny teknologi indenfor overkommelige økonomiske rammer, f.eks. 3-5 kr. pr. slagtesvin.

Den pressede økonomi blandt slagtesvineproducenterne er også her med til at skubbe til strukturudviklingen, og specielt for yngre producenter bliver det med tiden svært at starte en produktion af
en rationel størrelse. Samtidig sætter miljølovgivningen og den langsommelige sagsbehandling i
forbindelse hermed i dag store begrænsninger for
at opbygge rationelle enheder med slagtesvin i
Danmark. Som konsekvens heraf overvejer mange medlemmer mulighederne udenfor Danmarks
grænser især i Østeuropa og England.

Udviklingen i dækningsbidrag siden 2004

SØER
Blandt svineproducenterne i Patriotisk Selskab er
der en relativt stor andel sobesætninger, og gennemsnitsstørrelsen er godt 480 søer i 2005/2006.
Strukturudviklingen, herunder kravet om løsgående søer pr. 31. december 2012 og det konstante behov for tilpasning af produktionen bevirker,
at en stor del af besætningerne mellem 201-600
årssøer har udvidelsesplaner til miljøvurdering
hos myndighederne. Den skærpede miljøregulering vurderes at skubbe yderligere til den tydelige
koncentration af produktionen i de kommende år.
Det er en positiv udvikling, idet mulighederne for
at udnytte stordriftsfordele, inddrage ny teknologi
og opnå bedre dyrevelfærd klart forbedres.

Gennemsnitlig afregningspris 2005-2007

SLAGTESVIN
Den gennemsnitlige slagtesvineproducent i Patriotisk Selskab producerede i 2005/2006 ca.
5.850 slagtesvin, og medlemmerne står samlet

Indtryk fra en svinestald
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TEMADAG FOR
SVINEPRODUCENTER

NYT FRA SVINESTIEN
Nyhedsbrev fra Svineafdelingen blev lanceret
på vor hjemmeside i juli måned. Det er et forholdsvist kort informationsbrev, som udgives 1-2
gange pr. måned.

Den 22. maj 2007 blev der afholdt Temadag for
svineproducenter på Odense Congress Center.
Dagens program var som følger

FÆLLES KURSUSSAMARBEJDE
Gennem efteråret 2006 og foråret 2007 har Patriotisk Selskab deltaget i et kursussamarbejde
med Østjysk Svinerådgivning, LRØ og HobroAalborg Landboforening. Gennem samarbejdet
har der været udbudt et ganske bredt udvalg
af kurser målrettet svineproducenter og deres
medarbejdere. Samarbejdet har både omfattet
svineproduktions- og miljørelaterede emner. Det
var forventningen, at samarbejdet kunne medføre, at vi kunne gennemføre lidt smallere kurser
end normalt.

• Hvordan passer du på dine søer
– også efter 2013?
• Lokalisering af fremtidens produktions
anlæg.
• Få staldens indretning klar til fremtiden.
• Fremtidens svinebyggeri – indpasning i
de omgivende landskaber.
• Tiden for at handle foder, udnyt dine
handelstalenter godt.
• Udenlandsk arbejdskraft – hvordan
griber du det an?
• SDO – fremtidens finansiering.
• Strategi 2013 samt opsamling på
dagen.

Desværre viste det sig svært at tiltrække tilstrækkeligt mange til en stor del af kurserne - specielt
pasningskurser målrettet medarbejdere i stalden
var svære at skaffe nok deltagere til fra Patriotisk
Selskab. Vi håber, at de der benyttede sig af tilbuddet havde gode oplevelser. Grundet den lidt
vigende tilslutning - planlægningsarbejdet taget
i betragtning - kombineret med stor tilslutning til
vores egne og mere målrettede temadage, er det
besluttet ikke at fortsætte i kursussamarbejdet.

Indlederne var arkitekt, landskonsulent Kræn
Ole Birkkjær, Landscentret Skejby, Charlotte
Holm Hansen, Dalum Landbrugsskole, Carsten
Bo Petersen, JobSupply A/S, funktionsleder Just
Kristensen, Jyske Bank og en række af Patriotisk Selskabs egne konsulenter.

KVÆG
PRISUDVIKLING I MÆLKEPRISER
De høje mælkepriser, som for tiden rapporteres
fra det tyske spotmarked skyldes stærkt voksende forbrug i Asien og Latin Amerika, især er
efterspørgslen stor på skummetmælkspulver og
bulksmør.
Priserne på det tyske marked er på omkring 3 kr.
pr. kg. I forhold til den danske mælkepris kan det
få en enhver leverandør til at overveje at sende
mælken til Tyskland. Der er dog en række fak-

Nyt fra svinestiens logo

36

beretning fra husdyrbrugsudvalget 2006/2007

torer, som gør, at man skal overveje situationen
grundigt, inden man satser sin sikre leverance
til mejeriet herhjemme. Alle mælkeleverancer
skal leveres til en såkaldt ”opkøber”. Siden 1984
har Mælkeudvalget været den eneste opkøber i
Danmark, og alle mejerierne leverer til Mælkeudvalget. Det betyder, at mælken ikke umiddelbart
kan sendes til Tyskland fra stalddøren. Leverance til udlandet skal ske gennem eksisterende
eller nyt dansk Mejeri. Eller et nyt udenlandsk
mejeri kan melde sig ind i Mælkeudvalget for at
levere til Tyskland. Et udenlandsk eller eksisterende dansk mejeri eller et nyt dansk mejeri kan
søge godkendelse som opkøber nr. to hos Direktoratet for FødevareErhverv. Derfor må anbefalingen være, at der ikke sælges til udlandet, men
der især arbejdes på at forbedre den indtjening,
der kan opnås fra de nuværende mejerier.

cirka 52 øre i mælk, hvis der skulle kompenseres
for den manglende indtjening i mælkeprisen.
Kvotebørsen for august 2007 er ikke offentliggjort endnu, men den bliver offentliggjort den
22. august 2007 (se næste side). For den forrige børs i maj måned var ligevægtsprisen 4,14
ved en fedtprocent på 4,36. Opgørelsen viser en
omsætning på 72 mio. kg fordelt på 500 købere
og 297 sælgere. Hele 1.199 mælkeproducenter
ville dog købe kvote, men flertallet havde altså
budt for lavt. Tilsvarende havde 404 sælgere forlangt en højere pris end ligevægtsprisen.

MEDARBEJDERFORHOLD
Også i år har det været påkrævet at udvide medarbejderstaben i miljøafdelingen.
Pr. 15. november 2006 tiltrådte Sheila Neldeborg
som miljørådgiver. Sheila Neldeborg er uddannet fra Dalum Landbrugsskole og har specialiseret sig til opgaverne i miljøafdelingen gennem
miljølinjen på jordbrugsteknologstudiet. Sheila
Neldeborg beskæftiger sig primært med arealrelaterede opgaver - herunder arealgodkendelser
for husdyrproducenter eller planteavlere der ønsker at modtage husdyrgødning.

Kvægbrug i Holland

1. januar 2007 tiltrådte Carsten Nielsen en stilling som seniormiljøkonsulent. Carsten Nielsen
er uddannet biolog og har gennem 18 år arbejdet med miljøforhold i landbruget senest i Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S på kontoret i
Fredericia. Afdelingen nyder godt af, at kunne
trække på Carsten Nielsens store erfaring i miljøforhold indenfor både kvæg- og svineproduktion. Carsten Nielsens primære arbejdsopgaver

Prisudviklingen på mælk i Danmark er vist i tabellen nedenunder. Her er også vist prisudviklingen på kapacitets- og stykomkostninger. Kun
den anden mælkekolonne er sat til 2005 priser,
for de øvrige er de aktuelle for det pågældende år.
Kapacitetsomkostningerne er steget med 14 %, i
samme tidsrum er mælken faldet med 10 % eller
25 %, når vi regner i 2005 priser. Det ville svare til

Prisudviklingen på kapacitets- og stykomkostninger
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kr. pr. kg mælk
100 100,4 100,8 97,5 99,6 104,2 103,4
Kr. pr. kg mælk
2005 pris
100 98,3 97,6 92,4 91,3 93,4 90,3
Kap. omk pr. ko
100 104,0 97,1 102,1 103,5 107,6 108,9
Styk omk. pr. ko
100,0
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2003
99,2

2004
98,3

2005 2006
95,4 90,3

84,7 83,0 78,8 76,4
111,0 109,9 114,2 114,3
99,7 103,4 103,0 102,2
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Kvotebørn 2007-08-20

Feb. 06
Ligevægtspris1, kr. pr. kg
3,74
Ligevægtsmængde, mio. kg
137,6
Godkendte salgs- og købsbud, i alt
1.557
Afgivne salgs- og købsbud, i alt
2.533
Salg af kvote
- Godkendte bud
514
- Afgivne bud
890
- Udbudt kvote, mio. kg
230,3
- Gns. godkendt salg, kg
267.700
Køb af kvote
- Godkendte bud
1.043
- Afgivne bud
1.643
- Efterspurgt kvote, mio. kg
181,0
- Gns. godkendt køb, kg
130.600

Maj 06
3,28
52,8
724
1.489

Aug. 06
3,66
59,8
913
1.681

Nov. 06
4,47
40,6
799
1.475

Feb. 07
3,94
126,3
1.348
2.237

Maj 07
4,14
72,0
805
1.603

227
470
109,7
232.500

310
397
76,2
192.800

308
316
41,0
131.000

428
707
196,0
295.200

297
404
93,5
242.500

497
1.019
93,2
106.200

603
1.284
101,2
98.100

491
1.159
70,4
81.900

920
1.530
176,7
136.000

508
1.199
133,4
140.400

1) Ved mælk med 4,36 % fedtindhold. Ligevægtsmængden samt udbudt kvote er inkl. 1 % toldning.

er de større og mere komplekse rådgivningsforløb for godkendelse af husdyrproduktioner efter
de nye regler.

Rådgivningen indenfor såvel svineproduktion
som miljø skal også i fremtiden kunne leve op
til de mange nye regler og øvrige fokusområder
til gavn for medlemmerne, udvalget forventer
således, at vi i de kommende år skal være klar til
en stigning i aktiviteterne i de to afdelinger.

Også i svineafdelingen er der sket ændringer på
medarbejderfronten. Således tiltrådte Michelle
Bruunbjærg Christensen pr. 1. februar 2007 en
stilling som svinerådgiver. Michelle Bruunbjærg
Christiansen er uddannet landmand og jordbrugsteknolog med speciale i svin. Michelle Bruunbjærg Christiansen har været ansat i Dansk
svineproduktion i den rullende afprøvning, hvor
hun var tilknyttet kontoret i Vejen.

Til sidst vil jeg rette en stor tak til medarbejderne
i såvel svine- som miljøafdelingen, herunder
svineøkonomiteamet for deres store indsats i
årets løb.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at
takke medlemmerne af husdyrbrugsudvalget og
ledelsen af Patriotisk Selskab for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb.

Svinerådgiver Heidi Pelle Jensen blev pr. 6.
august 2007 ansat i en tidsbegrænset stilling,
dette med henblik på at sikre optimal løsning
af kundeopgaver i perioden fra Merete Stenner
Hansens fratræden til Ditte Haarup Andersens
tilbagevenden fra barselsorlov.

AFSLUTNING
Husdyrbrugsudvalget har fortsat ambitioner
for rådgivningen indenfor såvel miljø- som
svineproduktionsområdet, herunder en fortsat
udvikling af aktiviteterne på de to områder.

Niels Rabølle
formand for husdyrbrugsudvalget
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HØSTEN 2006/2007

Vårbyggen ser ud til at have klaret sig bedre
gennem vejrliget og giver et ret normalt udbytte.

Høståret 2006/2007 startede med et meget mildt
efterår, der varede til den 22. januar, hvorefter
der kom 4 nætter med hård frost. Dette pludselige omskift i vejret gav varige skader på en række
afgrøder. Skaderne var meget synlige på vinterhveden, især de tidligt såede marker og specielt
brødhvedesorten Tommi blev stærkt skadet, og
en del marker blev sået om med vårsæd.

Vinterrapsen led af forårstørken og angreb af
rodhalsråd samt knoldbægersvamp tog toppen
af udbyttet.
Til gengæld ser de første prøveoptagninger i sukkerroerne ud til, at det bliver en rekordhøst totalt
set, men enkelte marker lider under de jævnlige
og kraftige regnskyl i løbet af sommeren.

Det meget milde efterår gav anledning til usædvanligt kraftige angreb af havrerødsot i vinterhvede og vinterbygmarkerne, kraftigere end set
nogensinde før.

Priserne på planteavlsprodukter er i løbet af
sommeren og efteråret steget meget, og dette
vil for nogles vedkommende afbøde en del på
den kvantitative dårlige korn- og frøhøst.

Foråret startede meget tidligt, midt i marts, hvorefter der ikke faldt regn af betydning før midt i
maj. Dette gav problemer med manglende virkning af den tildelte gødning og på de stiveste lerjorde med uens fremspiring af vårafgrøderne.

I EU fremsættes der i dette efterår forslag om
ophævelse af den obligatoriske braklægning/
udtagning, hvorefter det skulle blive frivilligt, om
man vil braklægge eller ej. En sådan vedtagelse
ville dog være rar at have haft i juli måned af
hensyn til det kommende års markplanlægning.

Sidst i juni kom der en kraftig storm med store
regnmængder, som især i den sydlige del af
landet lagde afgrøderne ned. Det ustadige vejr
fortsatte, hvilket medførte en besværlig høst
af frøafgrøderne og et udbytte på 10-20 % under normaludbytte. Fra den 1. august kom der
endelig en stabil periode med godt vejr, hvilket
reddede en stor del af kornhøsten, som ellers
tegnede katastrofalt. Som følge af at hveden gik
i leje sidst i juni og den grå sommer, har udbyttet
mange steder været 10-30 % mindre end normalt. Totalt set et udbytteniveau i kornmarkerne
meget under normaludbytte.

GODE PRISER TIL PLANTEAVLEN
Priserne er gode i øjeblikket, men lave udbytter
nedtoner glæden. Prognoserne for årets høst viser lave udbytter for flere vigtige afgrøder. Årets
høst er mange steder bogstaveligt talt skyllet væk i en helt usædvanlig regnfuld sommer.
Priserne kompenserer dog for en del af tabene
og afbøder de økonomiske konsekvenser. Men
uheldigvis er det ikke blot vejret, der er skyld i
planteavlernes problemer med vand på markerne, også myndighederne må påtage sig en
del af ansvaret. Flere steder i landet har regnen
givet anledning til store oversvømmelser – oversvømmelser, der kunne have været undgået,
hvis myndighederne havde været deres ansvar
bevidst i forhold til at sikre de fornødne afvand
ingsfaciliteter.
Nedbør i større mængder, ikke mindst indenfor få timer/døgn kombineret med vandløbenes
manglende evne til at aflede vandet, har gen-

Høsten er i gang
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arter vil øge deres udbredelse, hvormed behovet
for behandling med sprøjtemidler øges. Dette vil
bevirke, at målsætningen om et behandlingsindeks på 1,7 vil komme yderligere under pres.
Det er derfor utrolig afgørende, at forudsætning
erne for målsætningen tages op til revision. Alt
andet end en dynamisk tilgang til reguleringen
vil være hovedløs og repræsenterer manglende
respekt for fagligheden.

nem de seneste år ført til store problemer og tab
for landmænd. Landbrugserhvervet har fokus
på problemstillingen og har via Dansk Landbrug
for nyligt henvendt sig til miljøministeren om
udfordringerne. I henvendelsen opfordres miljøministeren til at indskærpe, at vandløbsmyndighederne sikrer en overholdelse af vandløbsregulativernes krav om afvandingsevne.
Miljøministeren satte tidligere på året vandløbsproblematikken på dagsordenen. Dels i forbindelse med udvalgsarbejdet vedrørende grødeskæringspraksis, dels i forbindelse med et
endnu ikke påbegyndt arbejde om de juridiske
spørgsmål på vandløbsområdet. Dog synes behovet for handling nu – endnu mere tydelig efter
forårets og sommerens massive problemer med
oversvømmelser, der ud over vort erhverv også
har ramt flere boligejere.

Svensk hvedemark, sommeren 2006

Prognoser om fremtidige klimaforhold viser,
at sommerens nedbørsmønster bliver reglen
i fremtiden. Der er derfor et stort behov for at
indtænke fremtidens klimatiske forhold i forvaltningen af vore vandløb, så både afvandings- og
naturhensyn kan tilgodeses. Disse hensyn kan
eksempelvis tilgodeses ved at etablere og opretholde dobbeltprofil i vandløbet, så biologien
sikres ved at lave vandføringer, og afvandingen
sikres ved store afstrømningshændelser.

Herudover skal vi vurdere afgrødesammensætningen. De nye produktionsbetingelser giver
mange nye muligheder og stiller en række nye
krav til vore afgrøder. Forandringen sker imidlertid ikke på en gang, så vi må løbende tilpasse
os de nye betingelser. Men også her skal myndighederne følge med i udviklingen. Øget udvaskning på grund af store nedbørsmængder, vil
uden tvivl bevirke øgede problemer med at leve
op til vandmiljømålene. Dermed stiger behovet
for målrettede løsninger, til løsning af næringsstofproblemerne og sikring af den nødvendige
beskyttelse af vandmiljøet. Øget anvendelse af
vådområder er i den forbindelse oplagt, men
myndighederne skal ikke snyde sig til genveje
til etablering af vådområder gennem manglende
vandløbsvedligeholdelse. Etableringen af vådområder skal ske mod kompensation og efter
nøje afvejning af, hvor de giver den største effekt.

I andre tilfælde kan den rigtige løsning være, at
der etableres våde enge langs nogle vandløbsstrækninger. Fremtidens løsninger bør således
ikke være favorisering af enten afvanding eller
natur/miljø, men kan i stedet findes ved at anvende de bedst egnede løsninger i et parallelt
forløb, hvor der tages hensyn til begge dele i vid
est muligt omfang.
Større og mere koncentrerede vandmængder er
ikke det eneste problem planteavlen kan se frem
til i forbindelse med de klimatiske forandringer.
Ændrede temperatur- og nedbørsforhold kan få
stor indflydelse i forhold til anvendelsen af sprøjtemidler – visse sygdomme, insekter og ukrudts-

Så trods stigende priser er udfordringerne stadig mange og store for den enkelte planteavler.
Der er stadig behov for et handlekraftigt landbrug, der kan og vil kæmpe for rimelige vilkår
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for bl.a. planteavlerne i en tid med stor fokus på
produktion og udvikling i erhvervet. De stigende
priser og den øgede efterspørgsel på landbrugsprodukter kan vise sig at blive den håndsrækning, der kan hjælpe med at sikre erhvervet og
i særdeleshed planteavlen en bedre økonomisk
stilling i fremtiden. Måske kan den øgede fokus
på forsyningssituationen endda være med til at
sikre bedre produktionsbetingelser på sigt.

Der er håbet, at suspenderingen kan blive en
løftestang for at gennemføre en endelig afskaffelse af brakken i det kommende helbredscheck
af EU’s landbrugspolitik.
Danmarks naturfredningsforening har fremført,
at en fjernelse af brakkravet vil medføre store
negative konsekvenser for miljøet. Foreningen
erkendte samtidigt, at brakmarker ikke er etableret for at skabe natur, men for at regulere landbrugsproduktionen i EU.

BIOBRÆNDSEL – 5,75 % I 2010
Regeringen har henover sommeren bebudet, at
biobrændstoffer, der opfylder EU’s kommende
bæredygtighedskriterier, fra 1. januar 2010 skal
udgøre 5 % af al den benzin og diesel, der anvendes til transportformål. Regeringen vil i 2008
fremsætte et egentligt lovforslag herom.

Henrik Høegh fremhævede i debatten, at baggrunden for at fjerne brakkravet i 2008 er den
dårlige høst i EU. Vi forventer her i Danmark,
at kun et meget lille areal vil blive opdyrket med
korn, raps og lignende afgrøder. Derudover vil
nogle af arealerne blive anvendt til afgræsning,
mens den overvejende del af de ca. 167.000 ha
braklagte arealer vil forblive udyrkede.

Det er planen, at målsætningerne realiseres bl.a.
ved påbud til olieselskaberne. Den øgede anvendelse af biobrændstoffer vil bidrage væsentligt til, at Danmark kan leve op til de internationale klimaforpligtelser. Den 3. juli 2007 meddelte
regeringen EU-kommissionen sin målsætning.

I forhold til miljøeffekten understregede Michael
Brockenhuus-Schack da også i sit seneste formandsbrev, at der hvor brakken har været anvendt mere aktivt i miljøindsatsen som randzoner
og lignende, skal disse hensyn sikres gennem
mere målrettede natur- og miljøordninger.

INGEN BRAK I 2008

TILSKUD TIL LANDSKABSOG BIOTOPFORBEDRENDE
BEPLANTNINGER

EU’s landbrugsministre støtter Marian Fischer
Boel i bestræbelserne på at fastsætte jordudtagningskravet til nul for 2008. En endelig beslutning i EU-regi forventes først at komme i løbet af
september måned. Det skaber store problemer
for planlægning af næste års høst, som normalt
foregår i august/september måned. Det er vigtigt
med en hurtig afklaring. Erhvervet har derfor i
et brev til Mariann Fischer Boel anmodet om, at
processen fremskyndes mest muligt.

Bekendtgørelsen har været i høring med frist til
den 12. juni. Der lægges op til, at administration
af ordningen flyttes fra Læplantningsforeningen
til Direktoratet for FødevareErhverv. Det finder
Dansk Landbrug særdeles uheldigt, da vi risikerer, at den store kompetence, Læplantningsforeningen har opbygget, går tabt. Dette har landbruget flere gange gjort ministeriet opmærksom
på, og senest i et høringssvar har landbruget
påpeget vigtigheden af, at den fremtidige organisation ikke forringer arbejdet med beplantning
er i landskabet. Særligt har man opfordret til, at
rotationsprincippet fastholdes.

Den forventede beslutning om at suspendere
brakforpligtelsen i 2008 har dog givet anledning
til en del diskussion.
Formanden for Tolvmandssektionen Michael
Brockenhuus-Schack hilser i et formandsbrev
medio august udmeldingen velkommen.
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Ifølge udkastet til bekendtgørelse ydes der
40 % i tilskud. Der er mulighed for yderligere
20 % i tilskud, dvs. 60 % i alt – ved opfyldelse
af yderligere betingelser, som forbedrer beplantningens naturindhold.

ombytning mellem FGK-rettigheder og almindelige rettigheder.

AFDELINGENS KUNDER
Det er lykkedes over årene at fastholde og udvide
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Eftermiddagen bød på følgende indlæg
• Sådan har jeg nedsat dieselforbruget på
min bedrift v/landmand Ulrik Bremholm,
Rubenlund Agro A/S.
• Hvad betyder jordbehandlingskoncept,
redskab, dæktryk og dækmontering for
dieselforbruget v/chefkonsulent Erik
Andkær Pedersen.

Michelin´s opstilling – aldrig før vist i Danmark!

Demonstrationer i marken

Måling af dieselforbrug. Ved ændring af dæktryk ændres
dieselforbruget markant

1.		Se dæktryk og dæktypens betydning
for dieselforbruget. Michelin/Fendt’s
opstilling fra bl.a. DLG Feldtage 2006
v/Prof. Ludwig Volk, Fachhochschule,
Südwestfalen.
2.		Se betydningen af plovtype, pløjedybde
og korrekt indstilling.
3.		Se harvetype, harvedybde og fartens
betydning for dieselforbrug og for det
udførte arbejde.

De enkelte maskinsæt blev fulgt med interesse

Følgende maskiner blev demonstreret

PLANTEAVLSKONFERENCE 2007

Trækmålinger:
• Michelin/Fendts opstilling – Danmarks
premiere.
Plove:
• Kuhn: 9 furet kærre-plov & 3+4 furet
frontliftplov.
• Lemken: Halvbugseret risteplov.
• Kverneland: Koncept-plov & 9-furet on
land plov.
• Överum: 7 furet halv-bugseret, 3+4 furet
front - liftplov.
• Rabe: 7 furet kærre-plov.
Harver:
• Horsch: Tiger
• Lemken: Thorit
• Köckerling: Quattro
• Väderstäd: Cultus
• Kongskilde: Vibro Flex 6000
• Amazone: Centaur
• Dal-bo: Triplex & Maxi Disc.

Den 31. januar 2007 blev der afholdt planteavlskonference på Odense Congress Center.
Konferencens emner var
• Dieselforbruget kan reduceres, og jordstrukturen kan skånes ved almindelig
omtanke.
• Udenlandske erfaringer med etablering
og dyrkning af vinterraps.
• Hvordan bekæmper vi de nye skadedyr
efter frøgræs?
• Behold dit kvælstof i rodzonen og udnyt
din gylle optimalt.
• Resultater af mangangødskning og med
mikronæringsstoffer.
• Kan de forjættede merudbytter fra Tyskland påvises under danske forhold for
hvededyrkning?
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Forsøgsdemonstration på Bramstrup
I dagene 26. - 27. juni 2007 afholdt Planteavlsafdelingen ved Patriotisk Selskab, FAF og DLF
Trifolium forsøgsdemonstration på Bramstrup
Videncenter, hvor de nævnte forsøg blev fremvist. Traditionen tro afsluttedes arrangementet
med grillpølser og fadøl. I alt 180 deltog i årets
forsøgsdemonstration, 150 tirsdag og på grund
af dårligt vejr kun 30 om onsdagen.

• Strategi svampebekæmpelse – inklusiv
de nye forventede godkendte midler til
kommende sæson bl.a. Flexity og Bell.
• Hvordan undgår du lejesæd ved hjælp af
vækstregulering og N-gødskning.
• Status for majs til modenhed og sådan
sikrer du kvalitet og udbytte i maltbyg.
• Sædskiftets betydning for opformering af
græsukrudt ved reduceret jordbearbejdning.
• Sådan handler du dit korn bedst muligt.

TAK TIL FORSØGSVÆRTER
Der skal fra såvel planteavlsudvalget som
planteavlsafdelingen lyde en stor tak til alle vores forsøgsværter, herunder specielt til Stiftelsen
Hofmansgave og Bramstrup Videncenter.

I lighed med tidligere år var der blandt indlederne både konsulenter fra Patriotisk Selskab og en
række gæsteindledere, herunder landskonsulent
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret i Skejby,
landskonsulent Leif Knudsen, Landscentret i
Skejby, seniorforsker Bo Melander, Forskningscenter Flakkebjerg og direktør Leo Petersen, 3K
A/S.

DLG FELDTAGE 2007
Troels Toft er igen på deltagerlisten ved DLG
Feldtage. Forsøgene er anlagt primo august måned, og er igen en hvededyrkningskonkurrence,
hvor det gælder om at opnå højeste udbytte og
et forsøg med en demonstrationssort, hvor det
gælder om at give et billede af, hvordan hvededyrkning gribes an i de deltagende lande.

Igen i år deltog knap 250 personer i en ifølge
evalueringerne utrolig spændende og udbytterig
dag, hvor der var mange små korte indlæg, som
var jordnære, relevante og praktisk orienterede.

MEDARBEJDERFORHOLD

TRÆF OG FORSØG M.V.

Medarbejderstaben i planteavlsafdelingen har i
det forgangne år ændret sig som følger:

Planteavlsafdelingen har i år arbejdet med
bl.a. følgende forsøg på Bramstrup

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsulent Leif Hagelskjær fratrådte pr. 30. november 2006 for at tiltræde en stilling som leder
af planteavlsafdelingen hos Agrogaarden. 15.
februar 2007 tiltrådte konsulent Morten Eshøj.
Morten Eshøj stammer fra Langeland og var
indtil han kom til Patriotisk Selskab ansat hos
LandboNord. Morten Eshøj er jordbrugsteknolog og har tillige læst et halvt år på Iowa State
University.

Sorter hvede/byg/raps.
Rapsdyrkning.
Hvidkløver og rødsvingel.
Rajgræs i renbestand.
Ukrudt i vinterhvede.
Brødhvede.
Svamp i vinterhvede og byg.
Efterafgrøder m.m.
Spinat + Majs til modenhed.
Væselhale i rødsvingel.
2. års rajgræs.

Pr. 1. marts 2007 blev Troels Toft udnævnt til
chefkonsulent og har i den forbindelse overtaget
en del af ledelsesansvaret i Planteavlsafdeling
en. Troels Toft har nu ansvaret for faglige arran-
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gementer, personaleledelse for yngre medarbejdere og teambuilding i hele afdelingen. Delingen
af ledelsesopgaverne mellem Troels Toft og Erik
Andkær Pedersen har bl.a. til hensigt at give Erik
Andkær Pedersen mere luft til faglig rådgivning
af medlemmerne.

Michael Stensgaard Toft er pr. 1. november 2007
ansat som planteavlskonsulent. Michael Stensgaard Toft kommer direkte fra Landbohøjskolen.

AFSLUTNING
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke
medarbejderne i planteavlsafdelingen for deres
engagement og indsats for Patriotisk Selskab,
herunder deres aldrig svigtende vilje til at sætte
sig ind i nye opgaver.

Sekretær Jette Post er med virkning fra 1. marts
2007 tilknyttet planteavlsafdelingen.
Planteavlskonsulent Kirsten K. Rasmussen er
fratrådt pr. 15. august 2007, og pr. 1. november 2007 er jordbrugsteknolog Jan Nielsen ansat som ny planteavlskonsulent. Jan Nielsen
er student fra Nakskov gymnasium og efterfølgende uddannet landbrugstekniker fra Nordisk
Landboskole. Derefter har Jan Nielsen i forhold
til rådgivningsbranchen haft en lidt utraditionel
karriere, idet han har været forvalter og haft det
daglige ansvar for driften af planteavl på 430
ha og en større svineproduktion hos Henrik og
Niels Hoeck på Anhof ved Frørup. Jan Nielsen
vil med sin baggrund bl.a. kunne bidrage til at
sikre, at rådgivningen i Patriotisk Selskab bliver
så anvendelig som overhovedet muligt i praksis
og samtidig sikre den nødvendige sammenhæng
mellem planteavl og svineproduktion.

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at takke
mine udvalgskolleger i planteavlsudvalget for et
godt og konstruktivt samarbejde i årets løb.

Carl Boisen-Thøgersen
formand for planteavlsudvalget

Planteavlsafdelingens organisering pr. 15. september 2007
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LANDBRUGETS ØKONOMI

Svineproducenterne har været under hårdt pres i
hele perioden. 2006 gav et lille løft, men skønnet
for 2007 ser ikke så godt ud. Der skal nærmest
mirakler til, for at nå samme niveau som i 2006.

Driftsresultaterne for 2006 viser positiv indtjening for de fleste bedrifter, udtrykt ved den driftsmæssige konsolidering. Hermed er den positive
udvikling, der tog sin begyndelse i 2005 fortsat.
Årsagen hertil er en normal høst i 2006 og en
generel stigning i de fleste af landbrugets afregningspriser.

Også mælkeproducenterne har lidt under de
dårlige afregningspriser. Betingelserne for en
tålelig økonomi har været konstant jagt efter besparelser og rationaliseringer og ofte ressourceindsatser til lav timebetaling. De allernyeste forhandlinger med Arla ser ud til at give et tiltrængt
løft i mælkeprisen.

I landbrugsbedrifterne sker der løbende en tilpasning af omkostningerne, og på de enkelte
bedrifter er der konstant fokus på at opnå rationaliseringsgevinster og besparelse ved at indføre ny teknik, behandlingsmetoder m.v.

I tabellen på side 47 er gennemsnittet af udvalgte
nøgletal for de samme ejendomme i 4 år vist. De
udvalgte ejendomme omfatter 10 planteavlsbedrifter og 10 svinebedrifter. Bedrifterne vurderes
som repræsentative. En mere fyldestgørende
statistik fås, når Driftsanalyser 2006/2007 udkommer ultimo november 2007.

På afregningssiden er den enkeltes muligheder
mere begrænsede og til enhver tid underlagt
markedskræfternes ”frie” spil. Udviklingstendenserne i afregningspriserne har derfor stor indflydelse på de årlige resultater. I tabellen herunder
er der vist indekstal med år 2000=100 for nogle
af landbrugets betydende salgsprodukter.

Det fremgår, at den gennemsnitlige indtjening på
de 10 svinebedrifter i 2006 har nået en driftsmæssig konsolidering på 335.000 kr., hvilket
betyder, at der er indtjening til afdrag på gæld
i årets indtjening. Det har ikke været tilfældet i
de foregående 3 år. Der investeres stadig betydelige beløb i driftsbygninger ud over de afsatte
driftsmæssige afskrivninger, men en stor del
heraf må finansieres af fremmedkapital. Rentebelastningen er vokset støt, dels på grund af
en øget gældsætning, dels på grund af et svagt
stigende renteniveau.

Kilden til kornpriserne er det løbende gennemsnit fra Københavns kornnotering for byg og
hvede. År 2000 viser således den gennemsnitlige købernotering for perioden fra september
2000 til juni 2001. For basisnotering på slagtesvin og standardmælk inkl. efterbetaling er det
gennemsnit for kalenderåret.
For kornsælgerne har der i de første 5 år været et
enkelt lyst år. I 2006 er priserne steget jævnt, og
forventningerne til 2007 er store. (skøn for byg
= 150 kr./100 kg, skøn for hvede = 130 kr./ 100
kg.) Til gengæld forventes der i 2007 en mindre
avl og store behandlingsomkostninger.

De 10 planteavlsbedrifter har i 2 af de 4 år haft
en negativ driftsmæssig konsolidering. 2004 var
ekstrem dårlig på grund af en usædvanlig dårlig
høst for de fleste. I 2006 er situationen forbedret

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
								
Bygpris
100
89
89
105
83
80
111
Hvedepris
100
92
85
116
81
86
113
Basis Notering
100
120
94
82
91
92
98
Standard mælk
100
104
103
99
92
89
88
Indekserede afregningspriser: År 2000 =100
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2007
Skøn
166
152
91
89
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Virksomhedens samlede økonomi 1.000 kr. pr. ejd
Gennemsnit for de samme ejendomme
Planteavlsbedrifter

Svinebedrifter

Høstår

2006

2005

2004

2003

2006

2005

2004

2003

Antal ejendomme
Gns. størrelse markbrug, ha

10
412,5

10
391,4

10
376,1

10
374,6

10
262,9

10
214,9

10
218,8

10
189,6

Konsolidering:
Netto, landbrug før renter
Netto, andre erhverv
Samlet erhverv

1.282
667
1.949

1.053
314
1.367

713
375
1.088

1.844
341
2.184

1.994
151
2.146

1.247
83
1.330

1.016
50
1.066

774
48
822

-1.434
515

-1.336
31

-1.285
-197

-1.377
807

-1.657
489

-1.306
24

-1.217
-151

-1.027
-206

465
980

546
577

527
330

648
1.455

508
997

503
527

512
360

535
330

-794
186

-591
-14

-563
-233

-1.074
381

-662
335

-519
8

-595
-235

-417
-88

Primo:
Aktiver i alt
Fremmedkapital i alt
Egenkapital

78.940
32.936
46.005

69.687
27.629
42.059

61.111
28.066
33.045

58.501
26.624
31.877

36.541
27.355
9.187

28.567
21.275
7.291

24.978
19.157
5.821

23.124
17.236
5.887

Årets:
- konsolidering
- ændring ejendomsværdi
- anden konjunkturændring
- kursændringer aktiver
- kursændringer passiver
- udskudte skatter
- afskriv. - inv. bygninger
- andre kapitalposter

186
22.396
-67
261
266
100
-198
383

-14
3.806
-4
178
39
14
-16
-57

-233
9.590
-56
-18
-45
-32
-19
-175

381
824
-340
40
-58
410
-302
214

335
5.085
0
25
285
320
-1.132
-22

8
2.536
-5
4
25
198
-740
-131

-235
2.838
0
22
-138
202
-1.212
-7

-88
950
0
42
-132
137
-901
-75

69.331
40.349
109.680

46.005
32.935
78.940

42.058
27.626
69.684

33.045
28.064
61.109

14.081
33.128
47.209

9.187
27.354
36.541

7.291
21.275
28.566

5.821
19.157
24.978

41,7
36,8

39,6
41,7

45,9
39,6

45,5
45,9

74,9
70,2

74,5
74,9

76,7
74,5

74,5
76,7

3.476

3.414

3.417

3.677

6.302

6.077

5.562

5.419

1,1
23.326
50,7

0,1
3.947
9,4

-0,6
9.013
27,3

2,5
1.168
3,7

5,3
4.895
53,3

0,3
1.896
26,0

-2,6
1.470
25,3

-3,5
-66
-1,1

0,4
0,2

0,0
0,0

-0,7
-0,4

1,2
0,7

3,6
0,9

0,1
0,0

-4,0
-0,9

-1,5
-0,4

817
-282

448
-453

188
-716

1.218
-254

718
-3

380
-376

357
-1.133

275
-474

Forskel bedste/dårligste t.kr. i alt

1.206

1.840

1.822

1.072

1.164

3.155

1.289

1.582

Forskel bedste/dårligste kr. / ha.

2.924

4.701

4.844

2.861

4.428

14.681

5.891

8.344

Netto rentebelastning
Rest til egenkapital
Personlig indkomst
Til dækning af kapitalkrav
Samlet kapitalkrav
Konsolidering
Kapital og status:

Ultimo:
Egenkapital
Fremmedkapital
Aktiver i alt
Nøgletal:
Gældsprocent primo
Gældsprocent ultimo
Nettorenter kr. / ha. gns.
Egenkapital primo:
- forrentning med, pct.
- ændret kr. i alt
- ændret i pct.
Konsolidering:
- i pct. af egenkapital primo
- i pct. af aktiver i alt primo
- gns. 3 bedste, t.kr. i alt
- gns. 3 dårligste, t.kr. i alt
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en del, på grund af en normal høst og stigende
afregningspriser. For 2007 er det svært på nuværende tidspunkt at afgøre, om de gode priser
opvejer de ulemper og ekstra omkostninger, der
har været med den netop overståede høst.

til Ø90 regnskabsprogrammet. Dette kom til udtryk
ved, at langt flere regnskaber end forventet blev
opgjort i Ø90 allerede fra 2006. En opgørelse viser
at 177 regnskaber blev opgjort i Ø90 for kalenderåret 2006. Det svarer til ca. 30 %.

Nederst i tabellen er vist hvor store udsving, der
inden for ejendommene er mellem bedste og
dårligste resultat.

I løbet af 2007 skal resten af regnskaberne omlægges, så alle opgørelser for kalenderåret 2007
bliver udført i Ø90. Det betyder større fokus på
opgørelsen og en forventning om en mere rationel arbejdsgang end i det forløbne forår.

For begge ejendomstyper øges egenkapitalen
støt over årene på trods af, at der i nogle år er
realiseret en negativ driftsmæssig konsolidering.
Dette skyldes hovedsagligt stigningen i den offentlige vurdering, der dog for de fleste ejendomme ligger langt under den værdi, ejendommen
kan realiseres til i øjeblikket. Ud fra en værdimæssig betragtning har de viste planteavlsbedrifter gode vilkår.

Alle bidrager fortsat til omlægningen med stor
entusiasme, og midt på året 2007 var der 338
aktive regnskaber i Ø90, hvilket er langt over
halvdelen af det samlede antal.
Kunderne har taget godt imod det nye program
og udnytter specielt faciliteterne med online registrering og indlæsning af data direkte fra homebankingsystemer. I øjeblikket er der 126 kunder,
der anvender Ø90-online.

Værre ser det ud for svinebedrifterne, hvor investeringer og arealforøgelse eller høje forpagtningspriser har øget gælden voldsomt uden en
tilsvarende stigning i den offentlige ejendomsvurdering. Mange svinebedrifter har en høj fremmedfinansiering, der gør, at følsomheden for udsving i de økonomiske faktorer er betydelig. De
høje handelspriser på ejendomme gør det dog
muligt at få finansieret investeringer og tilkøb.
De nye skærpede lånebetingelser, der er indført
pr. 1. juli 2007, med en løbende kreditvurdering,
vil måske i nogle tilfælde gøre det vanskeligere
for de meget ekspansive husdyrbedrifter, end
det har været.

Også på budgetområdet er anvendelsen af
Ø90 i kombination med bedriftsløsningen taget
i brug. Dette arbejde udvides væsentligt i efteråret 2007, hvor det er planen at få alle 2008 budgetter udarbejdet i Ø90/bedriftsløsningen.
Der sker en fortsat udvikling af Ø90 regnskabssystemet. Det gælder både den del, der anvendes på regnskabskontorerne og den del, der
anvendes direkte af kunderne. Fra 1. juli har det
været muligt for kunder at fakturere direkte fra
Ø90-online, hvilket tidligere krævede bedrifts
løsningen installeret. I 2008 forventes budgetteringsdelen flyttet fra bedriftsløsningen til Ø90.
Endelig er der en ny og moderniseret udgave af
årsregnskabet på vej. Det forventes at være til
rådighed ved udgangen af 2008.

ANVENDELSEN AF Ø90 TIL
OPGØRELSE AF ÅRSRAPPORTER
OG SKATTEREGNSKABER
I efteråret 2006 blev der gennemført en omfattende uddannelse af personalet i økonomiafdelingen
i anvendelsen af Ø90 til opgørelse af årsrapporter og skatteregnskaber. Uddannelsen blev delvist
finansieret af EU-midler. Uddannelsesforløbet gik
over forventning og alle medarbejderen i økonomiafdelingen blev meget positivt stemt over for skiftet

Automatisk dataoverførsel udbygges tilsvarende. Der er mulighed for automatisk indberetning af data til skattevæsenet og tilsvarende vil
blive gennemført i relation til SKAT. Kredsen af
leverandører, der leverer data til Ø90 øges, og
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samtidig viser realkreditinstitutterne interesse
for automatisk levering af årsregnskabet. Med
de nye SDO-låneregler vokser behovet for udveksling af data med disse.

Virksomhedsanalyserne udarbejdes i forbindelse
med indlæsning af data og tekniske oplysninger.
Data til benchmarking mellem bedrifterne kan
trækkes fra databasen i takt med udarbejdelsen
af analyser, hvilket giver mulighed for både en
løbende dynamisk benchmarking ved kommentering og prognoseudarbejdelse og udtræk på
årsbasis til Driftsanalysebogen.

Generelt stiller Ø90 mange faciliteter til rådighed, som ville være bekostelige, hvis de skulle
etableres til et alternativt system. Målsætningen
er at udnytte faciliteterne individuelt, så den enkelte kunde får opfyldt sit specifikke behov på
området. Det er der gode muligheder for at opnå
med Ø90.

Databasens værdi øges i takt med, at der kommer flere års tal i den, og det bliver muligt at lave
tidsserieanalyser.

VIRKSOMHEDSANALYSER

I forbindelse med omlægningen af virksomhedsanalysemodellen har vi forberedt dataindsamlingen til, at vi i fremtiden vil kunne udvide benchmarkingen til andre erhverv end landbrug, f.eks.
skove, huse og vindmøller.

Udarbejdelse af Virksomhedsanalyser udgør
fortsat hovedhjørnestenen i Patriotisk Selskabs
driftsøkonomiske og tværfaglige arbejde. Den
årlige Virksomhedsanalyse indeholder værdifuld
viden og nøgletal om de enkelte driftsgrenes effektivitet og bidrag til årets samlede resultat, til
brug for planlægning på mellemlang - og lang
sigt. Benchmarking med tilsvarende bedrifter i
den årlige Driftsanalysebog fokuserer på konkurrenceevne på både produktions- og drifts
grensniveau.

Omlægningen til den nye IT-platform har budt på
såvel tekniske- som ressourcemæssige udfordringer, bl.a. på grund af, at en stor part af skatteregnskaber og årsrapporter samtidig omlægges til et nyt regnskabssystem. Vi har således
ikke kunnet levere alle Virksomhedsanalyser i
2006/2007, så tidligt, som vi havde lovet.

Det driftsøkonomiske og tværfaglige arbejde
skal prioriteres højt, da det er en meget væsentlig forudsætning for professionel rådgivning på
området. De mange år Patriotisk Selskab har
udarbejdet Virksomhedsanalyser, og den viden,
dette har givet, har skabt en ballast på området,
der misundes af alle øvrige rådgivningscentre i
landbruget.

Vi forventer dog, at alle aftalte Virksomhedsanalyser for 2006/2007 er færdige til at komme med
i Driftsanalysebogen, der i lighed med tidligere
år udkommer i slutningen af november 2007.
Efter indkøringsperioden for 2006/2007, er det
målsætningen, at kunne aflevere Virksomhedsanalyserne for 2007/2008 i takt med udarbejdelsen af årsrapporterne for samme periode.

Til den tekniske udarbejdelse af Virksomhedsanalyserne for 2006/2007 anvendes en nyudviklet IT-platform. Hovedbestanddelen heri er en
database, der kan modtage såvel økonomiske
som tekniske data fra årsrapporter eller tilsvarende opgørelser. Afkoblingen fra økonomisystemer gør det muligt at supplere med økonomiske
data fra øvrige EU-lande, og dermed benchmarking på tværs af landegrænser.

ØKONOMIDAG 2006
Under overskriften ”Produktionsomkostninger
og produktionsvilkår i vores nabolande” blev
Økonomidagen 2006 afholdt primo december.
Ca. 250 deltog i dagen, og den efterfølgende
evaluering viste, at det sammensatte program
faldt i deltagernes smag.
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MILJØ-, SKATTE- OG
LOVKONFERENCE 2007
Den tidligere Skatte- og Lovdag, fik nyt navn i
2007 og hedder nu Miljø-, Skatte- og Lovkonference. I 2007 blev arrangementet afholdt den
24. januar. Ca. 150 deltog i dagen, og den efterfølgende evaluering viste, at forsøget med at
kominere områderne miljø, lov og skat var faldet
i deltagernes smag.

Der lyttes opmærksomt, Økonomidag 2006

Dagens program

Dagens program

• Landdistriktsprogram - udviklingsmuligheder med støtte
v/miljøkonsulent Henrik Kruse Rasmussen, Patriotisk Selskab
• Har du den rigtige placering til husdyrproduktion?
v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab
• Ejerstruktur i et strategisk perspektiv
v/advokat Ole Laursen, Lov og Landbrug
• Sikring af familie og formue
v/advokat Jesper Gad, Bonnesen &
Tverskov
• Faldgruber i moms
v/momskonsulent Niels H. Pedersen,
Revitax
• Dagens skattemenu
v/specialkonsulent Gert Dyrn, Patriotisk
Selskab
• Landmanden som kapitalforvalter
v/ekstern finansieringsekspert

• Afkoblet støtte - og hvad så?
v/chefkonsulent Peter Borreby, Patriotisk Selskab
• Kvantespring i kvægbruget
v/driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen, Patrotisk Selskab
• Svineproduktionens udfordringer
v/chefkonsulent Morten Juhl Lassen,
Patriotisk Selskab
• Maskinomkostninger på 2.000 kr. - fup
eller fakta?
v/chefkonsulent Nils Rasmussen, Patriotisk Selskab
•
•
•
•

Sverige - Maskinøkonomi i Skåne.
Tyskland - 15 år efter genforeningen.
Holland - Fokus på specialafgrøder.
Frankrig - Lave jordpriser og etableringsmuligheder
• England - Rådgivningssektor og afsætningsmuligheder
• Kornkampen - planteavl i Danmark kontra nabolandene
v/seniorkonsulent Troels Toft, Patriotisk
Selskab
• Produktionsmuligheder og -vilkår world
wide
v/direktør Hans Henrik Koefoed,
INGLEBY Management Copenhagen

Indcheckning, Miljø-, Skatte- og Lovkonference 2007
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AFDELINGENS KUNDER

UDVIKLING I BRUTTOINDTJENING

Økonomiområdet tæller fortsat den største del
af Patriotisk Selskabs omsætning og kunder.
Hvordan er disse kunder fordelt på produkter og
ydelser fra afdelingen? Dette er søgt illustreret i
grafen nedenfor.

I takt med det stigende antal medlemmer stiger
indtjeningen og udviklingen i økonomiafdelingens hovedprodukter markant. Således er bruttoindtjeningen for økonomiafdelingen totalt steget fra 27.332.000 kr. i 2005/2006 til 28.914.000
kr. i 2006/2007.

Økonomiafdelingens kunder. Søjlerne viser %-fordelingen af medlemmer opgjort på ha.
Kurven viser %-fordelingen af faktureret omsætning.
592 medlemmer med en omsætning på 28.964 t.kr
% omsætn.

% medlemmer
35

35

30

30
28 27

25

25

20

20
19
17

15

16

15

15

15
11

10

12

10

9

10

8

7

6

5

5

0

0
1-50 ha

51-100 ha

101-200 ha

Antal medlemmer i % af samlet antal

201-300 ha

301-400 ha

401-500 ha

ov.500 ha

Omsætning i % af samlet omsætning

Udvikling i bruttoindtjening 2003/2004 – 2006/2007
		 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Økonomi				
1.000 kr.		
24.593
23.829
27.332
28.964
Indeks		
100
97
111
118
Planteavl				
1.000 kr.		
5.152
5.866
6.176
6.948
Indeks		
100
114
120
135
Øvrige				
1.000 kr.		
4.485
4.594
5.244
6.366
Indeks		
100
102
117
142
I alt		
34.230
34.289
38.752
42.278
Udvikling i timepriserne (indeks) 2003-2007
2003
Chef- og seniorkonsulent
100
Konsulent
100
Rådgiver
100
Økonomimedarbejder 1
100
Økonomimedarbejder 2
100
Andre (elever og sekretærer m.v.)
100
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2004
101
102
102
100
105
100

2005
103
105
102
102
105
105

2006
105
108
102
104
108
108

2007
109
111
104
106
110
110
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Medarbejderforhold
Økonomiafdelingen har gennem de seneste år
gennemgået en række organisatoriske ændringer, ligesom medarbejderstaben i økonomiafdelingen er udvidet betydeligt de seneste år. Pr.
15. september 2006 var der 51 medarbejdere i
økonomiafdelingen. Pr. 15. september 2007 talte
medarbejderne i økonomiafdelingen 53 personer.

Endelig er det på sin plads at takke mine kolleger i økonomiudvalget for et spændende og
udbytterigt år.

AFSLUTNING
Til slut en stor tak til alle medarbejdere i økonomiafdelingen for en fin indsats i årets løb. Erhvervet er dynamisk, der er mange spændende
tendenser i disse år, og medarbejderne har matchet disse udfordringer flot.

Peter Cederfeld de Simonsen
økonomiudvalgsformand

Organisationsdiagram for
økonomiafdelingen pr. 15. september 2007
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vedtægter - patriotisk selskab
Navn og hjemsted

§ 7.
Betalt medlemskontingent giver ret til at deltage
i Patriotisk Selskabs møder og arrangementer
samt modtage rådgivning fra Patriotisk Selskab
efter de til enhver tid gældende regler.

§ 1.
Selskabets navn er “Patriotisk Selskab”. Dets
hjemsted er Odense Kommune.

Formål

§ 8.
Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 2.
Patriotisk Selskabs formål er at rådgive i jordbrugsfaglige spørgsmål og drive hermed beslægtet virksomhed samt fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser.

§ 9.
Medlemmer af Patriotisk Selskab hæfter hverken helt eller delvist for Patriotisk Selskabs dispositioner.

Tilhørsforhold

Bestyrelsen

§ 3.
Patriotisk Selskab er tilsluttet De Danske Landboforeninger.

§ 10.
Bestyrelsen består af formanden, næstformand
en og 4 menige medlemmer.

Medlemmer
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, som anerkender Patriotisk Selskabs formål. Optagelse
af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen og forelægges til underretning på førstkommende ordinære generalforsamling. Foreninger,
organisationer og firmaer med tilknytning til
dansk landbrug kan optages som medlemmer
med hver en stemme.

5 medlemmer vælges af generalforsamlingen.
1 menigt medlem vælges af og blandt medarbejderne i Patriotisk Selskab. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges
for en treårig periode på en ordinær generalforsamling. Der afgår mindst et generalforsamlingsvalgt medlem hvert år. Genvalg kan finde
sted. Det af medarbejderne valgte medlem
vælges ligeledes for en 3-årig periode. Valgproceduren fastlægges af medarbejderne.

§ 5.
Udmeldelse sker skriftligt. Betales medlemskontingentet ikke, betragtes vedkommende som
udmeldt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart
efter hvert nyvalg. Formand og næstformand
kan kun vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Eksklusion kan kun ske efter bestyrelsens eller
mindst 20 medlemmers forslag, når mindst 2/3
af de fremmødte på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger stemmer herfor.

Afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, foretages
nyvalg for resten af vedkommende medlems periode på den følgende generalforsamling.

§ 6.
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen orienteres om ændringer.
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Afgår et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg
for resten af vedkommende medlems periode
snarest muligt.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
tegnes Patriotisk Selskab dog af bestyrelsens
formand samt yderligere mindst 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen og
den administrerende direktør.

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af
Patriotisk Selskab. Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for den administrerende direktørs
arbejdsopgaver.

§ 15.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner.
§ 16.
Bestyrelsen kan indmelde Patriotisk Selskab i
foreninger og sammenslutninger, der skønnes
at være relevante.

§ 11.
Generalforsamlingen vælger en formand og
fire medlemmer til hvert af følgende udvalg:
• Driftsøkonomiudvalg
• Husdyrbrugsudvalg
• Planteavlsudvalg

Generalforsamlingen
§ 17.
Generalforsamlingen er Patriotisk Selskabs
øverste myndighed og kan, hvor andet ikke ved
tægtsmæssigt er fastslået, ved absolut stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer træffe
gyldig beslutning i alle de af Patriotisk Selskabs
anliggender, der er opført på dagsordenen. Der
kan dog ikke træffes beslutninger under dagsordenens punkt 5 og 7, jævnfør §20.

Formændene vælges blandt bestyrelsens 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Bestyrelsen og/eller udvalgene kan efter behov
og for en længere eller kortere tid nedsætte andre udvalg eller supplere bestående udvalg med
relevante sagkyndige.
§ 12.
Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre kan
deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Der kan stemmes ved personlig stedfortræder.
Skriftlig fuldmagt skal foreligge og anmeldes ved
mødets begyndelse. Ingen person kan møde
med fuldmagt fra mere end et medlem.

§ 13.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager
vedrørende Patriotisk Selskabs virksomhed.

Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning,
men såfremt mødets dirigent, bestyrelsen eller
mindst 10 medlemmer kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er
bragt i forslag, dog altid skriftlig afstemning.

§ 14.
Bestyrelsen er bemyndiget til på Patriotisk Selskabs vegne at optage de lån og kreditter, som
den finder behov for, og til herfor at give pant i
Patriotisk Selskabs ejendele. Patriotisk Selskab
tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand
eller næstformand sammen med den admini
strerende direktør.

§ 18.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert
år inden udgangen af oktober måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
et bestyrelsesflertal eller mindst 50 medlemmer
skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller
krav herom. Kravet skal fremsættes overfor Patriotisk Selskabs formand, og generalforsamlin-
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§ 22.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal
skriftligt afleveres til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen.

gen skal afholdes senest månedsdagen efter
kravets fremsættelse.
Formanden indkalder generalforsamlingen med
mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
udsendes til medlemmerne senest 7 dage før
generalforsamlingen.

§ 19.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør, om
generalforsamlingen er lovligt indvarslet og be
kendtgjort samt leder forhandlingerne og afgør
under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og
stemmeafgivningen. Der føres protokol over det
på generalforsamlingen passerede. Protokollen
underskrives af dirigenten.

Regnskab og revision
§ 23.
Regnskabsåret går fra 01. april til 31. marts.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et
nøjagtigt og overskueligt samlet regnskab for
Patriotisk Selskab.

§ 20.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden
skal følgende punkter være medtaget:
1. Bestyrelsens og udvalgsformændenes beretning om Patriotisk Selskabs virksomhed
i det forløbne år.
2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede
regnskabsår.
3. Budget for det indeværende regnskabsår.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyelsen.
5. Debat.
6. Valg i henhold til vedtægterne samt valg af
delegerede.
7. Eventuelt.

§ 24.
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamling
en valgte revisorer, hvoraf den ene skal være en
statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for
1 år ad gangen. Revisionen skal være afsluttet
senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringer
§ 25.
Forslag til vedtægtsændringer kan optages på
generalforsamlingens dagsorden efter reglerne
i §§ 17 og 22.
Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i
kraft, når det er vedtaget enslydende på to efter
hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræ
ves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.

§ 21.
Forslag til personvalg på en generalforsamling
skal fremsættes skriftligt. Forslag, der skriftligt
afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ophør
§ 26.
Forslag om Patriotisk Selskabs ophør kan kun
gyldigt vedtages af to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der er indkaldt i dette

Sammen med forslag til personvalg skal der
foreligge skriftligt samtykke fra den/de personer,
der er bragt i forslag.
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Ikrafttræden

øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til
vedtagelse kræves tilslutning fra mindst 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 27.
Disse vedtægter, der træder i stedet for Patriotisk Selskabs hidtidige vedtægter, som de var
vedtaget på generalforsamlingen den 29. oktober 1987, er endeligt vedtaget efter de hidtil
gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 1. december 2000 og træder
i kraft fra denne dato.

Ved Patriotisk Selskabs ophør kan Patriotisk
Selskabs formue ikke udloddes til medlemmerne, men bliver efter beslutning på de to sidste generalforsamlinger at anvende til bedste for
landbruget indenfor Patriotisk Selskabs formål.

Logo anno 1882

Logo anno 1998

Logo anno 2007

Den fynske Lindorm
Patriotisk Selskabs bomærke (logo) er “Den fynske Lindorm”, der i følge sagnet beskytter Fyn
mod fjender fra nord. Første gang “Den fynske Lindorm” indgår som bomærke i Patriotisk Sel
skabs materiale, er så vidt vides i 1882. Bomærket har i lidt forskellige udgaver været anvendt
lige siden. En af de ældre udgaver findes fortsat på bagsiden af Patriotisk Selskabs årsberetning.
I 1998 blev den udgave af “Den fynske Lindorm”, der til daglig anvendes på brevpapir og andet
skriftligt materiale, justeret. Baggrunden for ændringen var ønsket om et moderniseret bomærke/
logo, men med en fastholdelse af historien.
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uddrag af resultatopgørelse 1/4 - 31/3 (1.000 kr.)
Budget		
Regnskab		
Regnskab
2007/2008
%
2006/2007
%
2005/2006
%
Bruttoindtjening							
Økonomi
32.790
71
28.964
69
27.332
70
Planteavl
6.700
14
6.948
16
6.176
16
Specialafd. og administration
5.480
12
5.162
12
4.111
11
Medlemskontingenter
1.400
3
1.204
3
1.133
3
Samlet bruttoindtjening
46.370 100
42.278 100
38.752 100
Driftsomkostninger							
Landboforeningskontingenter
875		
477		
741
IT-omkostninger
1.415		
867		
1.427
Kontorartikler, porto og telefon m.m.
1.155		
1.224		
1.106
Medlemsmøder og -kurser
35		
31		
90
Beretninger og markedsføring
410		
383		
456
Faglitteratur
350		
365		
283
Repræsentation og gaver
75		
92		
104
Inventarvedligehold og fotokopimaskiner 1.025		
787		
1.209
Forsikringer
325		
270		
255
Planteavlsomkostninger
375		
301		
319
Svin- og miljøomkostninger
200		
251		
174
Driftsomkostninger i alt
6.240
14
5.048
12
6.164
16
							
Personaleomkostninger
36.335
78
33.876
80
29.498
76
		
Lokaleomkostninger
2.350
5
2.156
5
1.951
5
							
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
1.445
3
1.198
3
1.139
3
							
Driftsmæssige afskrivninger
925
2
963
2
854
2
Tab debitorer
0		
10
0
-3
0
Regulering hensat til tab debitorer
200
0
50
0
0
0
							
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
320
1
175
1
288
1
							
Nettorenter
-80
0
-57
0
2
0
							
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT
240
1
118
1
290
1
							
Ekstraordinære indtægter og udgifter
0
0
155
0
36
0
							
RESULTAT FØR SKAT
240
1
273
1
326
1
							
Skat af årets skattepligtige indkomst
0		
0
0
14
0
							
ÅRETS RESULTAT
240
1
273
1
312
1
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balance (1.000 kr.)
Budget
2007/2008

Regnskab
2006/2007

Regnskab
2005/2006

AKTIVER:				
			
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver
2.300
2.725
2.298
Finansielle anlægsaktiver
28
28
16
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
5.035
5.035
4.892
ANLÆGSAKTIVER I ALT
7.363
7.788
7.206
				
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender debitorer m.m.
16.643
15.552
14.602
Likvide beholdninger
3
3
2
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
16.646
15.555
14.604
				
AKTIVER I ALT
24.009
23.343
21.810
				
PASSIVER:				
				
Egenkapital				
Egenkapital ved årets begyndelse
8.393
8.120
7.808
Årets resultat
240
130
277
Årets opskrivning
0
143
35
EGENKAPITAL VED ÅRETS SLUTNING
8.633
8.393
8.120
				
Kortfristede gældsforpligtelser				
Hensat til feriepengeforpligtelse
3.489
3.489
3.266
Opkrævet kontingent og abonnement, 				
næste år
1.590
1.525
1.271
Kassekredit max. 6.5 mio. kr.
6.201
6.097
5.346
Moms
3.197
2.831
2.611
Diverse kreditorer
899
1.008
1.196
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPL. I ALT
15.376
14.950
13.690
				
PASSIVER I ALT
24.009
23.343
21.810
Odense, den 8. juni 2007
Adm. direktør
Henrik Jeppesen

Bestyrelse
Folkevalgt revisor
Peter Cederfeld de Simonsen
Søren Bonde
Niels Reventlow
		
Carl Boisen-Thøgersen
		
Niels Rabølle
		
Erik Berg Larsen		
Troels Toft (medarbejdervalgt)		
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Den uafhængige revisors
påtegning

stændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de
af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn
er rimelige samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten.

Vi har revideret årsrapporten for Patriotisk Selskab for regnskabsåret 1. april 2006 – 31. marts
2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelses
beretning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten
aflægges efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Dette ansvar omfatter udformning, implemente
ring og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge en
årsrapport, der giver et retvisende billede uden
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg
og anvendelse af en hensigtsmæssig regn
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver
et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007
samt af resultatet af Selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. april 2006 – 31. marts 2007 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi
har udført vores revision i overensstemmelse
med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen med henblik
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Odense, den 15. maj 2007
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Mogens Hansen
statsautoriseret revisor

Folkevalgt revisor:
Søren Bonde

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er
relevante for virksomhedens udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter om-
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balance

Generelt
Årsrapporten for Patriotisk Selskab for
2006/2007 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Bvirksomheder.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til oprindelige
anskaffelsespriser med tillæg af senere tilgange
og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes
i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Den anvendte regnskabspraksis og de regn
skabsmæssige skøn er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes
i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

Finansielle anlægsaktiver
Indskudskapitaler måles til nominelle værdier.
Kapitalandele i dattervirksomhed måles efter
den indre værdis metode, til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital.

Ydelser på leasingkontrakt, der er operationel
leasing, indregnes i resultatopgørelsen over
kontraktens løbetid. Den samlede leasingfor
pligtelse oplyses under eventualposter.

Debitorer
Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivning til imødegåelse af tab.

Indtægter af kapitalandele i datter
virksomhed
Disse omfatter den forholdsmæssige andel af
resultatet samt andel af selskabsskat.
Afskrivninger
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært
over de enkelte aktivers forventede brugstid.
Der er anvendt følgende afskrivningsperioder.
Kontorinventar og maskiner
IT-udstyr

5 år
3 år

Anskaffelser under den gældende skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes i anskaffelsesåret.
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2007 Der etableres en HR-afdeling og et specialteam med fokus på udlandsrådgivning.
Logoet ”Den fynske Lindorm” revideres.

1987 Der oprettes en EDB-afdeling til vedligeholdelse af eget anlæg, udarbejdelse af
PC-programmer og støtte for medlemmer
med egen PC’er.

2006 Der skabes kontakter til en række andre
lande om international rådgivning. Der
ydes rådgivning ved såvel etablering som
køb i udlandet.

1985 Der investeres i eget EDB-anlæg og -programmer for ca. 1,5 mio. kr. Samtidig indledes et samarbejde med Jordbrugernes
Data Central om udvikling af EDB-programmer. Der fejres 175 års jubilæum.

2005 Igangsætning af strategiproces med henblik på justering af Selskabets vision, mission og værdiplatform.

1979 Selskabet opgiver sit hidtidige domicil
sammen med De fynske Landboforeninger i Vindegade, og i fællesskab bygges
et nyt, pris ca. 8 mio. kr., på Ørbækvej
276, Odense.

2003 Patriotisk Selskab køber de resterende
70,6 % af aktierne i A/S Det fynske Landbocenter og er dermed ejer af ejendommen Ørbækvej 276.

1969 I dækningsbidragsregnskaberne opdeles
variable omkostninger i variable omkostninger I og II. Variable omkostninger I defineres på samme måde som i De danske
Landboforeninger, og variable omkostninger II udgør blandt andet arbejds- og inventaromkostninger.

2002 Deltagelse i Det fynske Dyrskue for første
gang i ca. 100 år.
2001 Vedtægtsændring, der sikrede større
medlemsrepræsentation i de faglige udvalg samt medarbejdervalgt medlem af
bestyrelsen. Etablering af Miljø- og Skovenhed.

1969 Grundregistrering fra kassebøger foretages via EDB på eget kodeanlæg. Behandlingen foretages af Fyens Data Service.
Alle årsopgørelser foretages stadig manuelt.

2000 Etablering af Økonomiafdeling 4, selvstændig EDB-kunde- samt Svinerådgivningsenhed.
1999 Lancering af Grønt Regnskab, NAVI 2000
og hjemmesiden: www.fsps.dk.

1967 Driftsanalyser udsendes for første gang
indeholdende 38 driftsregnskaber (24
ejendomme).

1998 Gennemgribende ændring af organisa
tionen. Navnet ændres til Patriotisk Selskab. Modernisering af logoet. Oprettelse
af en Kvalitets- og Miljøenhed.

1964 Planteavlsafdelingen
konsulenttjeneste.

opretter

udvidet

1996 Patriotisk Revision A/S afvikles, og der
indgås samarbejdsaftale med revisionsfirmaet KPMG.

1956 Driftsregnskabsformen blev ændret fra
B-regnskaber til dækningsbidragsregnskaber.

1993 Datterselskabet Patriotisk Revision A/S
oprettes, direktøren er statsautoriseret revisor.

1946 Landhusholdningsselskabet og Fyens
Stifts patriotiske Selskab ansætter i fællesskab konsulent i arbejdsundersøgel-
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1859 Initiativ til dannelse af Kreditforening af
grundejere i Fyens Stift.

ser. Regnskabsføring på 100 gårde, i alt
18.000 ha. Fra dette år afholdes årlige
regnskabsmøder for medlemmerne.
1943 Ansættelse af Danmarks første maskinkonsulent.

1855 Selskabet opretter egen landbrugsskole
”Fyens theoretiske Landvæsensinstitut”,
nedlagt i 1902.

1942 Regnskabsføring på 65 gårde på i alt
10.000 ha.

1832 Danmarks første dyrskue afholdes i samarbejde med Odense Væddeløbs Komité.

1930 Regnskabsføring bliver Selskabets største aktivitet. Mange fynske godser har
driftsregnskaber liggende fra år til år fra
denne periode og op til dato.

1817 Forslag om Selskabets opløsning. Forslag
et forkastes. Guvernøren på Fyn, Prins
Christian Frederik (senere Kong Christian
VIII) indvilger i at overtage protektoratet
for Selskabet. Selskabet har siden været
under kongeligt protektorat. Især i første
halvdel af forrige århundrede ydede Selskabet såvel pengemæssig som moralsk
støtte til mange nyetablerede handels- og
industrivirksomheder.

1902 Konsulent i stambogsføring og regnskabsføring ansættes. Stillingen måtte
opgives efter 3 år, idet kun meget få medlemmer ønskede hjælp ved udarbejdelse
af et nøjagtigt landbrugsregnskab. Medejer og medstifter af Andelsbogtrykkeriet.
Årlig uddeling af diplom og legat for lang
og tro tjeneste.

1812 Forslag om oprettelse af den første sparekasse i Danmark.
1811 I alt 411 medlemmer, heraf 109 præster,
40 fynske købmænd, næsten alle fynske godsejere, forpagtere og proprietærer. Samlet årskontingent ca. 2.300 rdl.
Pengene anvendes til præmiering m.m.
i henhold til Selskabets formålsparagraf.
Patriotisk Selskab har egen butik. Årsomsætning (1813) 32.000 rdl. Bestyrelsens
årlige løn 100 rdl.

1900 Konsulent i planteavl ansættes.
1896 Initiativ til omfattende undersøgelse af
fynsk svinebestand. Resultat: oprettelse
af 5 landracecentre og 2 yorkshire-centre
i 1897.
1891 Initiativ til kvægavlsforeninger i Fyns Stift
(i 1894-95 var der i alt 49 kvægavlsforeninger).

1810 11. juli. Fyens Stifts patriotiske Selskab
stiftes med bl.a. følgende formål: “med
almen ånd og kraft at fremme sand og
gavnlig industri i landøkonomien, i manufaktur- og fabriksvæsenet, i fiskeri og
andre frembringelsesgrene, at udrydde
vrangne begreber, at kæmpe imod fordomme...” og “at opvække, belønne,
nære og fremme hos begge Kjøn af alle
Stænder, Arbejdsomhed, Vindskibelighed, nyttig Sparsomhed og Agtelse for
Landets egne Frembringelser”.

1881 Sæde for De fynske Landboforeningers
Samvirksomhed (indtil 1902).
1874 Afholdelse af den første fynske sommerudstilling.
1863 Oprettelse af fællesmejeri i Marslev.
1860 Stiftelse af Fyens Stifts Kreaturforsikringsforening.
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fyens stifts patriotiske selskabs fællesfond
- fundats og årsregnskab 2006
Fundats

Ad a.
Foreningens formål er at understøtte træng
ende, forhenværende landmænd i Fyens Stift,
som har været i selvstændig stilling, deres enker
og mindreårige børn.

§ 1.
Fondens navn er: Fyens Stifts patriotiske Sel
skabs Fællesfond, og dens hjemsted er Odense
Kommune.

Ad b.
Mænd, der er trængende, forhenværende landmænd, eller som ikke nu driver et agerbrug på
over 1 td. hartkorn, har dansk indfødsret, og i
7 år har levet enten som ejer, bruger eller forpagter i Fyens Stift, og dér drevet et agerbrug
på mindst 8 td. hartkorn. Samlende kan formålet
udtrykkes således:

§ 2.
Fondens formål er en videreførelse af den virksomhed, hvormed de fem fonde, som sammenlægges i nærværende fond, har drevet.
Samlende kan formålet udtrykkes således:
Understøttelse af personer af landbostanden,
som efter legatbestyrelsens skøn har behov
derfor samt tilskud til uddannelse og studierejser
eller -ophold.

Understøttelse af personer af landbostanden,
som efter legatbestyrelsens skøn har behov derfor samt tilskud til uddannelse og studierejser eller -ophold.

Der kan ydes tilskud til kulturelle formål efter Bestyrelsens frie skøn i særlige tilfælde.

Ad c.
Understøttelse af trængende og da navnlig til
efterladte af medlemmer af Patriotisk Selskab.
Rejseunderstøttelse til unge dygtige landmænd
med et bestemt studium for øje.

§ 3.
Ved sammenlægningen af følgende fonde andrager fællesformuen følgende midler:

Anerkendelse af, eventuel opmuntring til virksomhed, der som samfundsnyttig kan anbefales
til efterfølgelse, hvorunder også skal regnes
rentabelt drevet landbrug, og særligt hensyn skal tages til ren jord, så længe dette må
anses for formålstjenligt. Og yde et beløb til er
hvervelse af en mindeplads til afholdelse af store
folkemøder.

Af legatformuen andrager 430.000 kr. legatets
grundkapital, som kun kan formindskes med
fondsmyndighedens samtykke, og hvis købekraft
skal søges bevaret ved henlæggelse forud for
legatuddelinger.
De respektive legatfundatser beskriver
formålene således

a.
b.
c.
d.
e.

Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende
landmænd og deres efterladte i Fyns Stift pr. 31. dec. 1989
Forpagter cand. phil. C. J. Jansens legat 1989
Fyens Stifts patriotiske Selskabs 100 års jubilæumslegat
pr. 25. okt. 1990
Midtfyns Landøkonomiske Forskudsforenings legat
Bankdirektør H. H. Thomsens og hustrus legat
Anslået legatformue
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kr. 272.542,33
kr. 40.325,74
kr. 91.620,00
kr. 12.638,00
kr. 37.010,00
kr. 454.136,07

fyens stifts patriotiske selskabs fællesfond
- fundats og årsregnskab 2006
§ 5.
De samlede administrationsomkostninger må
ikke overstige det af fondsmyndigheden fastsatte, for tiden 15 % af fondens bruttoafkast.

Ad d.
Årlige legatbeløb til understøttelse af elever
på Landbohøjskolen, på landbrugs- og havebrugsskoler samt på Teknologisk Institut, og til
oplysningsrejser for gårdmænd og husmænd. De
pågældende skal være hæderlige og dygtige folk
og være hjemmehørende i et af følgende sogne
på Fyn: Årslev, Åsum-Seden, Allerup, Bellinge,
Dalum, Davinde, Fangel, Højby, Nørre Lyndelse,
Sdr. Nærå, Rønninge-Rolfsted, Søllinge-Hellerup, Sdr. Højrup og Nørre Søby.

§ 6.
Fondens kapital anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom.
Midlerne anbringes i administration i Bikubens
Forvaltningsafdeling eller et andet af Fondsmyndigheden godkendt forvaltningsinstitut.

Legatbestyrelsen er berettiget til at fortolke de
respektive formålsbestemmelser ud fra en hensyntagen til nutidsforhold og er ikke bunden af de
enkelte legaters indbyrdes størrelsesforhold.

§ 7.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest
3 måneder efter regnskabsårets afslutning skal
bestyrelsen have udarbejdet regnskab over
fondens indtægter og udgifter samt en status.
Regnskabet indsendes senest 6 måneder efter
regnskabsårets afslutning til Fondsregisteret.

Ad e.
Understøttelse af trængende og da navnlig til efterladte af medlemmer af Fyens Stifts patriotiske
Selskab.

§ 8.
Årets nettoindtægt med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af
administrationsomkostninger og evt. beløb til
konsolidering af kapital, uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med formålsbestemmelserne.

Rejseunderstøttelse til unge, dygtige landmænd med et bestemt studium for øje. Opmuntring til eller anerkendelse af samfunds-nyttig
virksomhed, hvorunder også skal regnes fremragende virksomhed på jordbrugets eller husdyrbrugets område.
§ 4.
Fondens bestyrelse er identisk med den til enhver tid siddende bestyrelse for Fyens Stifts
patriotiske Selskab. Fonden tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer i forening. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende
medlemmer.

§ 9.
For det tilfælde, at fondens formål ikke længere
kan tilgodeses, eller indtægterne ikke længere
er tilstrækkelige til at opfylde formålene, kan
bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden
og Justitsministeriet anvende fondskapitalen til
tilsvarende formål eller søge kapitalen indlagt i
anden fond med tilsvarende formål.

Orientering om Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond 2006
Resultatopgørelse 2006		
Status pr. 31/12-2006
Renteindtægter
28.094
Grundkapital
Omkostninger
-13.021
Disponibel kapital
Årets resultat
15.073
Egenkapital i alt
(Legatudlodning i 2006: 9.200 kr.)
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504.565
29.854
534.419
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Æresmedlem
Ulrich, Chr. N. B., kammerherre, godsejer, Skjoldemose, Stenstrup

		
		
		
		
		
		
*
		
		
		

A
Aagaard Gods I/S, Gørlev
Aagaard, Jess, Dalby
Aalund, Povl, Trøstemosegård, Faaborg
Agernæsgården I/S, Otterup
Agerskovgaard Svineproduktion ApS, Herning
Agrifos I/S, Harpelunde
Agropartners I/S, Glamsbjerg
Agro.dk ApS, Søllested
Ahlefeldt-Laurvig, Chr., greve, godsejer, Tranekær Gods, Tranekær
- Chr. K., greve, hofjægermester, godsejer, Løvenborg, Regstrup
- Hans, B., greve, hofjægermester, Hjortholm, Humble
- Henrik, godsejer, Stensballegård, Horsens
- Preben, lensgreve, Tranekær
Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael, greve, hofjægermester, Egeskov Land- &
Skovbrug, Kværndrup
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Chr., greve, hofjægermester, Hvidkilde Gods,
Svendborg
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Th., greve, Nielstrup Hovedgård, Svendborg
AIC A/S, Søllested
Alm. Brand, Morten Vølund Andersen, København Ø
Andersen, Anders, gårdejer, Bækkelygård, Søndersø
- Anders Møller, gårdejer, Grønagergård, Gislev
- Birthe Marie, Søndersø
- Claus, Rynkebygård, Ringe
- Erik, gårdejer, Rynkeby Hedegård, Ringe
- Erik, Hesselager
- Erik Klindt, Søbjerggaard, Haarby
- Erik Skovbjerg, Faaborg
- Hans Chr., gårdejer, Moderup Nygård, Søndersø
- Hans Henrik Dahl, Gl. Færgegård, Fredericia
- H.L., Aagaard, proprietær, Nybøllegård, Ringe
- H.P., Aagaard, proprietær, Nybøllegård, Ringe
- Henrik Møller, gårdejer, Andersminde, Ørbæk
- Jakob Krogh, Egensøgård, Martofte
- Jesper, Haarby
- Jesper og Rasmus, I/S Regissegård Landbrug, Ørbæk
- Johs., godsejer, Nebbegaard, Børkop
- Jørgen Møller, gårdejer, Lysgård, Svendborg
- Kai, Odense NV
- Kirsten Dalgård, Nybøllegård, Ringe
- Lars Bach, Marslev
- Lars Frick, gårdejer, Harreshøj, Søndersø

		
		
*
		
		
		
		
		
*
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Andersen, Mads Møller, Ørbækgaard, Ørbæk
- Mikael Eg, gårdejer, Ejnersminde, Søndersø
- Mogens, gårdejer, Dalsgård, Mern
- Niels Dahl, Gl. Færgegården, Fredericia
- Niels Henrik, Videbæksgård, Haslev
- Ove og Inge-Mette, Rønninge Lundsgård, Ullerslev
- Peder, gårdejer, Lynggård, Præstø
- Peter Nøhr, gårdejer, Thorsviggaard, Stege
- Solveig, Ullerslev
Andersen, Stig Kingo, Blommenslyst
- Søren, dyrlæge, Mariendal, Stenstrup
- Troels Høgsbro, gårdejer, Lindehøj, Glamsbjerg
Andreasen, Torben, Thorstofte, V. Skerninge
- Ulrik Møller, gårdejer, Vejlegård, Svendborg
Andresen, Hans, Tornager, Aabenraa
- Jan, Petersminde, Millinge
- Johan, gårdejer, Visgaard, Aabenraa
Anker, Keld, gårdejer, Højbjerglund, Odense V
Antonsen, Tove, gårdejer, Kjærballegård, Brande
Arnt, Helge, Ulstrup
Asger Olsen A/S, Gudme
Avlscentret Holmegård A/S, Faaborg
Axelsen, Søren, direktør, Lehnskov Gods, Svendborg
B
Baggesvogn Gods A/S, Møgelmose, Ole, driftsleder, Sindal
Bak, Bernhard, gårdejer, Hobro
Barfoed-Høj, Lars, proprietær, Lundsgård, Dannemare
- Mogens, proprietær, Baadesgaard, Dannemare
Bay, Claus, gårdejer, Langøgård, Nakskov
- Hans, gårdejer, Bremlebjerg, Rudkøbing
- Peter, Assens
Bech, August, godsejer, kammerherre, Valbygård, Slagelse
Beck, Axel, Kerteminde
- Lynne Erica, Kerteminde
- Robert, Hvidholm, Dalby
Bedemanden, v/Frede Sørensen, Odense SØ
Belling, Jens, Skovsbo, Ullerslev
Bendixen, Anders, gårdejer, Toftedal, Bjert
Bendtsen, Niels Anker, gårdejer, Kulbjerggaard, Sporup
Bergmann Camilla, Nordskovslund, Kerteminde
Berner, Ditlev, godsejer, Holstenshuus Gods, Faaborg
- Gustav, godsejer, kammerherre, Holstenshuus, Faaborg
- Kim, godsejer, Clausholm Gods, Hadsten
Bernhoft, Erling, godsejer, Bødstrup, Slagelse
- Ulrik, godsejer, Mullerup Gods, Gudbjerg
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Bernstorff-Gyldensteen, Frants, lensgreve, kammerherre, Gyldensteen Gods, Bogense
Bertelsen, Flemming, gårdejer, Bigaarden, Faaborg
Bertouch-Lehn, Eric Rudolpf, baron, Lungholm, Rødby
Beske, Karsten, Vesterborg
Bille Brahe, Inge, baronesse, Risinge, Ullerslev
- T. C., baron, Fraugdegård, Odense SØ
Bille-Brahe-Selby, S. lensgreve, hofjægermester, Rønningesøgård, Ullerslev
Billund, Kirsten, gårdejer, Dyrbæk, Aabenraa
Bjergenegård Svineproduktion ApS, Bjergenegård, Ærøskøbing
Bjerre, Jens, Bjerresminde, Børkop
Bjørnemose ApS, Nørre Aaby
Bjørnemosegård I/S, Faaborg
Bjørnsbo, Lars, agronom, Rønnemosegård, Søndersø
- Lene Møller, agronom, Rønnemosegård, Søndersø
Blixen-Finecke, Henrik, baron, Hesselagergård, Hesselager
Blomstrøm, Lisbeth, Hjeruplund, Gelsted
Blædel, Michael, gårdejer, Bestvedgård, Præstø
Boding, Hans, Stubbekøbing
Boel, Hans Fischer, godsejer, Østergård, Munkebo
Boesen, Hans, Veflinge
- Per, gårdejer, Odder
Bogh, Valdemar, proprietær, Binderupgård, Sdr. Bjert
Boisen, Morten, gårdejer, Højgård, Christiansfeld
Boisen-Thøgersen, Carl, godsejer, Adamshøj, Ringsted
Bokær, Helen, gårdejer, Enggård, Skamby
Bonde, Jan, Sydals
- Lene Sønderby, Margård, Middelfart
- Søren F., gårdejer, Margård, Middelfart
Bondetoftegård A/S, V. Skerninge
Bornholms Landbrug, Kannikegård, Aakirkeby
Boserup, Birgitte, Saltofte Gods, Svebølle
- Daniel, proprietær, Højrupgård, Ringe
- Niels, godsejer, Saltofte Gods, Svebølle
- Poul, forpagter, Fårevejle
BraDana Danmark A/S, Smedegaarden, Rønde
Brahetrolleborg, Skov- og Landbrug, Korinth, Faaborg
Brdr. Kjeldahl I/S, Samsø
Brebøl, Bo, konsulent, cand. agro., Højbo, Borre
Brejnebøl, Berit, Raahavegaard, Assens
Bremervold Gods I/S, Holeby
Bremholm, Henning, proprietær, Rubenlund, Tranekær
Bremholm Invest Holding ApS, Tranekær
- Ulrik, gårdejer, Sønderskovgård, Tranekær
Brems, Per, Skamby
Brinkmann, Bo, gårdejer, Koldagergård, Gudbjerg
- Erik Pedersen og Marianne Saxdorff, gårdejere, Egely, Faaborg
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Brinkmann, Niels Å., gårdejer, Solhøjgård, Gudme
Brockenhuus-Schack, M., greve, hofjægermester, Giesegaard & Juellund, Ringsted
Broholm Gods, Gudme
Broxgård, Hans Jørgen, Odense S
Bruhn, Ole Thulstrup, proprietær, Aldebertsminde, Vejle
Bruun, Carl F., godsejer, Esromgård, Græsted
- Ruth, Esromgård, Græsted
- Sindet, producer, Esromgård, Græsted
Brødsgaard, Jacob, gårdejer, Dybmosegård, Aarup
Brøndgård ApS, Bramstrup, Aarslev
Buch, Anders N., proprietær, Rabenlyst, Nyborg
- Børge, proprietær, Westerholtz, Kreds Husum, Tyskland
Buchardt-Jensen, T., godsinspektør, Lungholm, Rødby
Buhl, Niels Erik, gårdejer, Middelfart
Buhrkall, Ole, gårdejer, Statsgården, Søndersø
Butze-Ruhnenstiern, B.A., Henrik, Hesselager Møllegaard, Hesselager
Bæch, Klaus, Bottrupgård, Løsning
Bækgård I/S, Hårby
Bækmark I/S, Odense SV
Bøegh, Kirsten, Otterup
- Søren, Otterup
Bønløkke, Lars, Grenå
- Rasmus, gårdejer, Lundskov, Trustrup
Börnsen, Günther, Odense M

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

C
Carlsen-Langes Legatstiftelse, Køge
Carstensen, Bjarne Søstrup, skoventreprenør, Dansk Træflis, Ullerslev
Casper, Torben, Langå
Castenschiold, Axel Christian, godsejer, Pandebjerg Godser, Nykøbing F
- C.H., kammerherre, godsejer, Borreby Gods, Skælskør
- Ivar og Anne Dorthea A., godsejere, Pandebjerg, Nykøbing F
- Joachim, godsejer, Borreby Gods, Skælskør
Castenskiold, Christian G., godsejer, Hørbygaard Gods, Holbæk
Cederfeld de Simonsen, Ivar, godsejer, Skovhuset, Assens
- Peter, hofjægermester, godsejer, Brahesborg, Assens
Charlottenlund Landbrug ApS, Rungsted Kyst
Christensen, Anette Lindvig, Asperup Enggård, Asperup
- Chr. Lystrup, Havegård, Tranekær
- Claus Kongebro, gårdejer, Grevegården, Tommerup
- Hans, proprietær, Gundersgård, Tranekær
- Helge, gårdejer, Nylundgård, Otterup
- Henrik, Østergård, Ringe
- Jesper, Hyldal, Otterup
- Jørgen, Odense S
- Lone Banke, Carlshøj Ridecenter, Stenstrup

		
		
		
		
		
		
		
*
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Christensen, Peter Tornby, Tranekær
- Tove Kjær, Dalby
Christian og Poul Bang I/S, Tagemosegård, Assens
Christfort Data ApS, Stege
Christfort, Thomas, cand. agro., Nybøllegård, Stege
Christiansen, Lau, Vejstrup
Christoffersen, Ove, Hadsten
Clausen, Jan, gårdejer, Bøjlsgård, Vester Skerninge
- Jens Chr., gårdejer, Lundegård, Stenstrup
- Martin, Syngenta Crop. Protection A/S, København S
Clemmensen, E. Haunstrup, direktør, cand. polit, Brydegård, Haarby
- Hanne Haunstrup, proprietær, Brydegård, Haarby
- Ole, Juulskov Gods, Ørbæk
Constantinsborg A/S, Viby J
Cour, Hanne la, proprietær, Langmose, Haderslev
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D
Dahl, Casper, inspektør, Idagaard, Slagelse
Dahm, Hans, proprietær, Svejgård, Odder
- Jørgen, Odder
Dalum Landbrugsskole, Biblioteket, Odense S
Dalum Landbrugsskole, Jensen, Jørgen P., forstander, Odense S
Dam, Michael, Signestorp Jordbruk, Kattarp, Sverige
Danish Agro, Odense C
Danlat Agro ApS, Ole Knudsen, Lem
Danneskiold-Samsøe, Helge, greve, Søllested
- Otto, greve, Øllingsøe, Søllested
Danske Bank, Nakskov
Danske Bank, Næstved
Danske Bank, Odense C
Danske Bank-Finansc. Fyn, Odense C
Dansk Herregårds Frugt P/S, Nykøbing F
Danø, Birgitte Krogsgaard, proprietær, Juliegaard, Skaarup
De danske Skovdyrkerforeninger, Frederiksberg C
Denbina, Gutsbetriebs GmbH, Gut Dennin, Dennin, Tyskland
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, København
Dinesen, Birgitte, godsejer, Kragerup Gods, Ruds Vedby
- Karin, godsejer, Mullerupgaard, Slagelse
DLF-Trifolium, Erling Christoffersen, avlschef, Odense SV
DLG, Jørgen Daugaard, Odense C
Dolleris, Anders Chr., Blommenslyst
DPL – Invest A/S, Silkeborg
Dreyer, Jørgen, proprietær, Bjørnemosegård, Faaborg
- Lene Lassen, Faaborg
Driftsfællesskabet Kirstinebjerg I/S, Nykøbing F
Driftsfællesskabet I/S, Thaysen og Lyck, Glamsbjerg
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Driftsfællesskabet Vestfyn, Assens
Drost, Jesper Bendix, gårdejer, Harnbjerggård, Humble
Due, Mogens, cand. agro., Petersminde, Otterup
Dura Land- og Skovbrug, Edelsminde, Svendborg
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E
Edelgave Gods ApS, Edelgave, Tåstrup
Egdal, Jens, gårdejer, Sandager Skovgård, Kværndrup
- Poul Martin, gårdejer, Trunderup Møllegaard, Kværndrup
Egebjerggaard A/S, Otterup
Egeløkke Avlsgård, Tranekær
Egeskov, Hans, Humlebæk
Eggersgaard, Peter Juul, Tørring
Eggertsen, Per, proprietær, Krumstrup, Ringe
- Thomas, gårdejer, Ny Krumstrup, Ringe
Ejby, Peter, gårdejer, Solebygaard, Vartofta, Sverige
Ejershaab I/S, Agedrup
Elholm, Carsten, Sydals
Elmelund I/S, Gudrun og Søren From, Faaborg
Elnegaard, Mogens, Birkegård, Humble
E.H.B. Holding ApS, Tranekær
EMH-RyFors Holding ApS, Boeslunde
Emmertsen, Mikkel, tandlæge, Arndrup Mølle, København
Engestofte og Søholt Fonden, København K
Enggård, Charlotte og Birgitte Bokær Hansen, Skamby
Enghavegård-Ny Østedgård I/S, Odense S
Eriksen, Niels Knud, proprietær, Kørbitzdal, Ringe
- Peer, gårdejer, Nymarksgården, Kerteminde
- Per, gårdejer, Rødstensgården, Ringsted
Ernst & Young A/S, Odense C
Eskelund A/S, Gelsted
Eskelund Multisite A/S, Silkeborg
Eskildsen, Jørgen Lund, gårdejer, Toftegård, Nr. Aaby
Esterbøllegård I/S, Søndersø
F
Faarevejle Gods I/S, Rudkøbing
Fabienke, Thomas, proprietær, Egholmgård, Horslunde
FAF, Odense C
Falck, Poul, Kalørgården, Odense V
Familien Bernhofts Fond, Gudbjerg
Fast Andreas, gårdejer, Bobjerglund, Vissenbjerg
- Henning Ulrik, gårdejer, Bobjerglund, Vissenbjerg
Faurskov Gods A/S, Middelfart
Fenger, Hans-Henrik, proprietær, Strandholt, Odense N
- Henrik, godsejer, Øland-Attrup, Brovst
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Fenger, Johs., proprietær, Frørup
Ferdinand, Jørgen, fabrikant, Barnehøjgård, Faaborg
Fiilsø Svineavl A/S, Henne
Fiil-Sø A/S, Henne
Findsen, A.P., proprietær, Skovgård, Assens
Fionia Bank, Odense C
Fischer, Carl, Fiskergård, Mesinge
Fjellebro ApS, Præstø
Foverskov, Lars og Helle Nielsen, gårdejere, Skovhøjgård, Holbæk
Fredsholm Gods A/S, Dannemare
Fredsholm Multisite K/S, Dannemare
Friderichsen, David Peter, godsejer, Gammelgård, Søllested
- Ditlev, godsejer, Stokkemarke
Frigaard Multisite A/S, Silkeborg
Frihedslund Læregård, Frank Thulsted, bestyrer, Ruds Vedby
Friis, Jens Ulrik, gårdejer, Klarskov, Marslev
- Jørgen, proprietær, Klarskov, Marslev
- Torben, gårdejer, Radstruplund, Marslev
Frijsenborg & Wedellsborg, Land- og Skovbrug, Hammel
Frontier Invest, Greve
Fussingø, Randers
Futtrup, Jens Ole, Thorupgård, Silkeborg
Færch, Rasmus, godsejer, Breinholt, Struer
Færing, Peter, Kerteminde
G
Gaarsdahl, Ebbe, Kærgaard, Kibæk
- Grete Lindhardt, Kærgaard, Årslev
Galco ApS, Skodsborg
Galskiøt, Jens, direktør, Skodsborg
Gamborg, Stig og Anne Sophie, Møllerup Gods, Rønde
- Stig, Møllerup Gods, Rønde
Garder, Peter, Vestervang, Vejen
Gasmann, Frederik, godsejer, Fladsaagaard, Næstved
GD Wind Fünfte, Komplementar ApS, Assens
Gerdrup-Lyngbygård Landbrug ApS, Boeslunde
Gisselfeld Klosters Landbrug, Haslev
Gjengedal, Rune, driftsleder, Kerteminde
Gl. Tangegård ApS, v/Kurt Nielsen, Hesselager
Glerup, Ove, direktør, Lynderupgård Gods, Skals
Gosvig, Lars, gårdejer, Estruplund, Spøttrup
- Søren, Søvang, Spøttrup
Gravergaard, Jens Chr., proprietær, Taarupgaard, Årup
Gravergård, Hans H., proprietær MAA, Gravergård, Veflinge
- J.P., proprietær, Årup
Gravstedslegat, Gudbjerg
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Greve, Carl Peder, Skyttegården, V. Skerninge
- Kjeld, proprietær, Vissenbjerg
Grønlykke, Mikael, Ebberup
Gudbergsen, Cathrine Riegels, Broksø Hovedgård, Herlufmagle
Guldborgsund Agro I/S, Nørre Alslev
Gunderslevholm Landbrug I/S, Gunderslevholm, Herlufmagle
Gyldenholm Gods, Slagelse
Gyllingnæs A/S, Odder
Gyrst, Charlotte Nordstrand, Rugaard, Veflinge
H
Hage, Christoffer, Kærsgaard skov og udl.huse, Vissenbjerg
- Daniel, godsejer, Oremandsgård, Præstø
- H., Kammerherre, godsejer, Kærsgård, Brenderup
Hagenskov I/S, Ebberup
Hagesholm Gods ApS, Svinninge
Hagesholm Multisite K/S, Svinninge
Halberg, N.J., godsejer, Vejstrupgaard, Vejstrup
Halbye, Anita, godsejer, Mern
Handelsselskabet Pandebjerg ApS, Nykøbing F
Hansen, Aage, gårdejer, Tommerupgård, Faaborg
- Albert, Kroghenlund, Stenstrup
- Asger Møller, Ullerslev
- Birthe Juel, Langeskov
- Bo, Østergård Hovedgård, Langå
- Carl E. Ejby, proprietær, Hvilsbjerggård, Børkop
- Chr. Greve, produktionskonsulent, Vojens
- Claus Gehring, Svendborg
- Ejnar, gårdejer, Kelstrupgaard, Vissenbjerg
- Erik, gårdejer, Fjordgård, Jægerspris
- Erik, gårdejer, Frydenlund, Tranekær
- Erik Moritz, proprietær, Ørritslevgård, Otterup
- Ernst, gårdejer, Avernakgård, Odense SV
- Flemming, gårdejer, Frederiksminde, Kerteminde
- Hans Jørgen, Rødby
- Hans Peter Eidseth, gårdejer, Esterbøllegaard, Søndersø
- Henning J., gårdejer, Odense
- Henriette, gårdejer, Granly, Videbæk
- Holger Moritz, gårdejer, Pilegården, Kerteminde
- Holger Strøger, Vissenbjerg
- Jan Gehring, gårdejer, Damgaarden, Svendborg
- Jens, proprietær, Ulkendrup, Otterup
- Jens Ole, gårdejer, Skovmøllen, Bogense
- John Aagaard, gårdejer, Granlund, V. Skerninge
- John Aaskov, Skagen
- Jørgen, gårdejer, Pilegård, Haarby
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Hansen, Jørgen, Vester Skerninge
- Karl, forvalter, Nakskov
- Karsten, Bogense
- Klaus, Odense SV
- Lars Juel, gårdejer, Bremerskovgård, Langeskov
- Lars Nygård, gårdejer, Grønhavegård, Glamsbjerg
- Leif Haag, driftsleder, Fiona, Odense SV
- Line Møller Gehring, Svendborg
- Mogens Rath, gårdejer, Damgaarden, Hesselager
- Niels Agerbo, Haderslev
- Niels Jørgen, gårdejer, Knudstrup, Odense SV
- Niels Jørgen, gårdejer, Ejby
- Niels & Peder, Nedergaard, Glamsbjerg
- Peder, Tranekær
- Peter, Humble
- Poul, gårdejer, Snaremosegård, Rudkøbing
- Steen Holm, gårdejer, Tangelsbjerggaard, Broby
- Søren, Vester Skerninge
- Søren, gårdejer, Egholt Nørregaard, Jordrup 		
- Tage Folmer, Vissenbjerg
- Terese, gårdejer, St. Låningegård, Vissenbjerg
- Torben, gårdejer, Hegnsgaard, Broby
Hansen-Nord, Peter, godsejer, Svinningegården, Svinninge
Hanson, Charlotte H., Konradsfeld, Haslev
Harbo, Kirsten, cand.jur., Randers
Hare, Anne Marie, proprietær, Skovnæs, Maribo
Hartmann-Petersen, Claus, gårdejer, Holev Søndergård, Marslev
Harttung, Thomas, Barritskov, Barrit
Hastrup, Andreas, Fuglebjerggård Erhvervsjordbr., Fuglebjerg
Haustrup, Niels, proprietær, Barløseborg, Assens
- Steen, adm.direktør, Søbo Gods, Haarby
Haustrup & Nielsen-Barløse ApS, Assens
HedeDanmark A/S, Kolding
Heden Maskinforretning A/S, Ringe
Hegnsgård I/S, Broby
Heidmann, Jens, gårdejer, Fruergård, Møldrup
Heldagergård ApS, Svenningsen, Dan, inspektør, Svendborg
Hempel-Hansen, J., Ellegården, Odense C
Henningsen, Finn, gårdejer, Ågaarden, Fredensborg
Henrik og Thomas K. Jensen I/S, Christiansfeldt
Henriksen, C.O. Kibæk, proprietær, Odense SØ
- Henning, Rosningegårde, Vesterborg
- Jørgen, godsejer, Louisenborg, Store-Heddinge
- Ole Holst, gårdejer, Nørreskovgård, Vordingborg
Herk, Wil van, gårdejer, Jaun Holands, Letland
Herlufholm Skole og Gods, Næstved
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Hestbech, Leif, gårdejer, Rugård, Årslev
Hestbech og Knudsen ApS, Årslev
Hestehaven I/S, Søllested
Himmelstrup, Jens, gårdejer, Slæbækgård, Stenstrup
Hjorth-Larsen, Jens-Axel, gårdejer, Sosegaard, Aakirkeby
Hoeck, Henrik, advokat, Anhof, Frørup
- Lisbeth Hedegaard, Anhof, Frørup
- Niels, forpagter, Tangaa Mølle, Frørup
Hofmansgave Stiftelsen, Otterup
Holberg, Britta Schall, hofjægermester, godsejer, Hagenskov, Ebberup
- Jacob Schall, Frederiksberg
- Mads Schall, gårdejer, Lindskovgård, Randbøl
Holck, Christina, Baronesse, Holckenhavn Slot, Nyborg
Holm, Jakob, Lintrup
Holst, Peter Stampe, Stampenborg Gods, Præstø
Hospoda Invest A/S, Nyborg
Horne Møllegård I/S, Faaborg
Hovgård, Bøje, Harndrup
- Inge, Kerteminde
Hovmand, Susanne, godsejer, Knuthenlund, Stokkemarke
Hovmand-Hansen, Sten, godsejer, Knuthenlund, Stokkemarke
Hvenegaard A/S, Svendborg
Hvidt, Christian B., Bryrup
Hvidt, Conrad V., gårdejer, Aasgaard, Bredebro
Hvidtfeldtgården I/S, Rudkøbing
Hvidtfeldt Holding ApS, Rudkøbing
Hybschmann, Svend, SH’s Kartoffelcentral, Bylderup Bov
Høffner, Henrik, Gl. Præstegård, Vejen
Høgh, Aase og Harry, gårdejere, Egevang, Gislev
Højagergård I/S, Videbæk
Højgaard, Steen, Ørumgaard, Daugård
Høxbro, Susanne, Rønde
Høyer, Mogens, Kolding
Håndarbejdets Fremme, Stenstrup

		I
Ilum, Lars, gårdejer, Højrupgård, Ringe
* Iuel, Peter, Kammerherre, Hofjægermester, Petersgaard Gods, Langebæk
		 Iuel-Brockdorff, Gustaf, Ullerslev
		
		
		
		
		
		

J
Jacobsen, Claus, forvalter, Risinge Avlsgård, Ullerslev
- Jacob, gårdejer, Thorup Bakkegård, Assens
- Jørgen, Sæby
- Karen, Sejrsgaard, Roskilde
Jakobsen, Jørgen, gårdejer, Åsbakkegård, Låsby
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Jakobsen, Kristian G., gårdejer, Kirkelygård, Odense SØ
Jakobsgård ApS, Låsby
Jansen, Poul Arne V., Dansk Center for Jordbrugsud., Beder
Jantzen, Erik, Jantzen Development, Århus
Jarlfonden, Orla Grøn Pedersen, Farum
Jensen, Anders, gårdejer, Skovdal, Skjern
- Asger, gårdejer, Carlsminde, Kerteminde
- Carsten, Højgård, Trige
- Christian, gårdejer, Lindegården, Rudkøbing
- Chr. Bosebjerg, gårdejer, Mosegården, Mørkøv
- Evald, inspektør, Knuthenborg Gods, Bandholm
- Finn Stougård, Ny Fruergård, Svendborg
- Gunnar, Næstved
- Henrik Bang, Havnsøgaard Agro A/S, Føllenslev
- Henrik K., Juhlsminde, Christiansfeldt
- Ida, Henriksdal, Haslev
- Jan Gedde, gårdejer, Faaborg
- Jens, gårdejer, Agerlundgård, Tranekær
- Jens Brogaard, Skibby
- Jens Brøndum, gårdejer, Nørreris, Hobro
- Jens Erik la Cour, gårdejer, Dyrehavegård, Tommerup
- Jens Neerup, gårdejer, Johannesbjerggård, Tappernøje
- Johannes, Vojens
- John, Kværndrup
- John Strig, gårdejer, Præstholmslund, Haslev
- Jørn Stig, gårdejer, Konradsfeld, Haslev
- Kent, Tommerup
- Lars E.S., gårdejer, Kobberbrogaard, Bogense
- Lars Johannes, Uggerslev Mølle, Otterup
- Michael Bosebjerg, gårdejer, Mørkøv
- Michael Rose, Søbakkegård, Assens
- Niels, gårdejer, Bakkegård, Ejby
- Per Henrik, Marienro, Veflinge
- Peter, Skovgård, Svendborg
- Peter, proprietær, Gudumgaard, Slagelse
- Peter Hviid, forpagter, Hindemae Avlsgård, Ullerslev
- Robert, gårdejer, Veflinge
- Thomas K., Juhlsminde, Christiansfeldt
- Torben, Ejby
- Torben, Løgumkloster
- Torben Degn, Vandgabsgaarden, Hårlev
- Uffe, gårdejer, Gudomgård, Slagelse
Jeppesen, inspektør, Lergården, Skibby
- Søren, gårdejer, Svanholmgård, Eskebjerg
Jermiin, Chr. E., godsejer, Seinhuus, Klippinge
- Kevin, Seinhuus, København K
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Jervelund, Carl Åge, gårdejer, Mellemgården, Stenstrup
- Claus, gårdejer, Mellemgården, Stenstrup
- N.E., gårdejer, Grubbe Mølle, Faaborg
Jespersen, Flemming, Sæbberupgård, Løsning
- H. og N. E., gårdejere, Pilegård, Haarby
- H. Pilegård, Haarby
- N.E. Pilegård, Pilegård, Haarby
Jessen, Frede, gårdejer, Vestergård, Ringe
- Henrik Filstrup, gårdejer, Blomkærgaard, Ringe
- Torben, proprietær, Majbølgaard, Sydals
JMH-RyFors Holding ApS, Boeslunde
Jochumsen, Inge Bodil, Årup
Johansen, Anders, gårdejer, Røjlegården, V. Skerninge
- Anders Kirk, Rohden, Stouby
- Inger, Hvidtfeldtgård, Illebølle, Rudkøbing
- John, adm. direktør, Store Ernebjerg, Blommenslyst
- Johnny, Rudkøbing
- Kurt, gårdejer, Hvidtfeldtgård, Illebølle, Rudkøbing
- Robert, gårdejer, Brændegård, Glamsbjerg
Juel, E., godsejer, Juelsberg, Nyborg
- Gregers Christian, godsejer, Juelsberg, Nyborg
Justesen, Niels, Otterup
Juulskov I/S, Ørbæk
Jyske Bank, Områdecenter Øst, København
Jyske Bank, Odense C
Jyske Bank, Svendborg
Jyske Bank, Områdecenter Syd, Vejle
Jørgensen, Anders, Dansted, Nørreballe
- Bent, gårdejer, Mosegården, Tranekær
- Bente Ravn, Glamsbjerg
- Carsten, Næstved
- Carsten Hilmar, avlsleder, Sønder Bak, Struer
- Claus C., godsejer, Søllestedgård, Søllested
- Ejvind L., gårdejer, Lohalsgården, Tranekær
- Finn, godsejer, Cathrineberg Gods, Taastrup
- Hans, Frørup
- Hans Erik, Risbjerg, Haarby
- Henning, Glamsbjerg
- Jens, gårdejer, Rosilde Højgård, Nyborg
- Jeppe, Bogense
- Jørgen, Alkeshave, Ørbæk
- Jørgen Chr., gårdejer, Ellekærgård, Faaborg
- Jørgen G., Bogense
- Jørgen Juul, gårdejer, Vanggård, Nr. Åby
- Jørgen og Willy, I/S, Otterup
- Jørgen Peter, Østrupgård, Otterup
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Jørgensen, Jørn, gårdejer, Hjørnegården, Rudkøbing
- Laura Nygaard, gårdejer, Ørbæk
- Lis Karin Kvist, Rudkøbing
- Morten H., Mejerigården, Odense S
- Orla Dahl, gårdejer, Mindegaard, Bogense
- Peter Koed, Gyldenhave, Christiansfeld
- Poul Erik, vicedirektør, Odense SV
- Torsten, Halstedgård, Nakskov
- Ulrik T., godsejer, Søllestedgaard Gods, Søllested
Jönsson, Klaus, godsejer, Fodbygård, Næstved
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K
K. Boserup Agro ApS, Svebølle
Kalsbøl I/S, Juelsminde
Kappel, Klaes, gårdejer, Dalmose
Kibæk, Jens Peter Åge, proprietær, Kærbygård, Odense SØ
Kirketerp-Møller, Harald, forpagter, Sandholt Avlsgård, Broby
- Henrik, Skive
- Kai, proprietær, Grinderslev Kloster, Roslev
- Knud, proprietær, Korup, Odense NV
- Mogens, godsejer, Sandholt, Broby
- Susanne, Sandholt, Broby
Kisholt, Karl, Faaborg
Kjemtrup, Hanne, gårdejer, Søndersø
- Karin, Søndersø
Kjær, Erik, godsejer, Egå
- Eva, Skamby
- Niels Erik, godsejer, Ristrup Hovedgård, Sabro
Kjærgaard, Morten Ravn, Bogense
Kjøller, Hans Jacob, gårdejer, Pæregård, Allinge
Klausen, Knud Hougaard, Pricewaterhouse Coopers, Skjern
Kloppenborg-Skrumsager, Jørgen, gårdejer, Bejstrupgård, Rødding
Kløverpris, Ejner, Ringe
Knarreborg, Christian, Slagelse
Knigge, Søren, gårdejer, Stenderup Søndergård, Stenderup
Knudsbøl Skovgaard ApS, Rosendal, Peter, Jordrup
Knudsen, Brian, Frigård, Frørup
- Ejvind, proprietær, Ll. Rørbæk, Ullerslev
- Flemming, proprietær, Lundsgård, Agedrup
- Fl. Heden, statsaut. revisor, Skovhøjgård, Ringe
- Karen Trydeman, I/S Ejershaab, Agedrup
- Knud Peder, Odense S
- Knud Rabølle, gårdejer, Eskebækgård, Rudkøbing
- Leif ApS, Nyborg
- Mads Østerlund, gårdejer, Dalgård, Årup
- Morten, artsdirector, Pegasus Reklame & Mangeting, Odense M
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Knudsen, Poul Edvard, gårdejer, Agertoftgård, Otterup
- Trine Trydeman, I/S Ejershaab, Agedrup
Knuth, Regitze C. Comtesse, godsejer, Egeløkke Gods, Tranekær
Koch, Anne, Faaborg
- Claus, godsejer, Hvedholm Gods, Faaborg
Koch, Flemming, godsejer, Hvedholm, Faaborg
Koefoed, Hans Henrik, adm. direktør, Ingleby Management Kbh., Vordingborg
Kofoed, Claus H., forpagter, Tiselholt, Oure
Kohl, Anni, direktør, Solbjerg
Kokkenborg ApS, Stenstrup
Kongsted, Hans Henrik, Nygård, Silkeborg
Konradsfeld I/S, Haslev
KPMG, Odense C
Krabbe, Harald, godsejer, Frederiksdal, Harpelund
- Jon, godsejer, Frederiksdal, Harpelund
- Leif, proprietær, Humlebæk
Kragmann Middelfart, Middelfart
Krengerup Gods, Glamsbjerg
Kristensen, Allan Bo, gårdejer, Østergaard, Glamsbjerg
Kristensen, Bodil og Hans, Rudkøbing
- Karl Erik, proprietær, Langemosegård, Ringsted
- Paw Roth, Kattrup Gods, Jyderup
- Per, gårdejer, Klintebjerggård, Broby
- Susanne, Klintebjerggård, Broby		
Kristiansen, Birger, gårdejer, Birkelygård, Veflinge
- Inger, gårdejer, Mensalgård, Kerteminde
Kromann, Torben, Møllegården, V. Skerninge
Kronshage, Lars, godsejer, Ødemark Gods, Munke Bjergby
Kruuse, Erik, proprietær, Mariebjerg, Nakskov
Kyed, Marianne og Simonsen, John, Lerhøjgård, Ringe
Kærbygård, I/S, Odense SØ
Kærsgaard Landbrug I/S, Vissenbjerg
Kærup Erhvervspark A/S, Ringsted
Køhler, Kim, Mangholm, Hillerød
Kølln, Kristian, agronatur, Skårup
Kåsholm Avlsgård ApS, Poul Knudsen, bestyrer, Pandrup
L
Ladefoged, Jeppe, godsforvalter, Gyldensteen Gods, Bogense
Lahnstedt Komplementar II ApS, Assens
Landbrugsfællesskabet I/S, Svendstrup og Giesegaard, Ringsted
Landbrugsmæglere I/S, Tilst
Landbrugsselskabet I/S, Nakskov
Langkilde, Niels, godsejer, Bramstrup, Aarslev
- Thyra, Bramstrup, Aarslev
Larsen, Bjarne, gårdejer, Brandtgården, Humble
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Larsen, Bodil, proprietær, Egerup Holmegård, Assens
- Chr. Bring, gårdejer, Nordgård, Næstved
- Drift I/S, Humble
- Erik Berg, gårdejer, Haraldsborg, Østbirk
- Erik Bring, gårdejer, Langebjerggård, Næstved
- Erling, gårdejer, Odense S
- Hans Frederik, proprietær, Barløsegård, Assens
- Henning Bagge, gårdejer, Nørregård, Slagelse
- Henrik Jacob Lundin, Guldborg
- Jens, gårdejer, Agedrup
- Jens, Bimosegård, Millinge
- Jens Holmegaard, Voldbrogaard, Assens
- Jens Peter W., Otterup
- Jørgen, proprietær, Assens
Larsen, Jørn Bring, forpagter, Saltø, Næstved
- J.A. Wistoft, godsejer, Brockdorff, Martofte
- K. Wistoft, gårdejer, Kildegård, Otterup
- Lars Holmegård, gårdejer, Egerupgård, Assens
- Lars Jakob, proprietær, St. Munkegaard, Aakirkeby
- Laurits Møller, Ringe
- Lone, Højlandsgård, Dalmose
- Lydia, Munkebo
- Mads Peter, proprietær, Raahavegaard, Assens
- Morten Wistoft, Søvertorp, Rudkøbing
- Ole, gårdejer, Løkken
- Preben, gårdejer, Brandhøjgård, Mesinge
- Svend Arne, gårdejer, Brandsbygård, Humble
- Søren Martin, proprietær, Ny Klingstrup, Skårup
- Søren Wistoft, godsejer, Brockdorff, Martofte
- Torben, gårdejer, Gyldenbjerggård, Nørre Alslev
- Torben Styrbæk, gårdejer, Stokkerødgård, Vester Skerninge
- Ulla Sanggaard, Barløsegård, Assens
Lassen, Anne Merete Hvenegaard, Marslev
- Bent Claudi, Båring Lykkegård, Asperup
- Carl Chr., forpagter, Asperup
- Christian Danneskiold, godsejer, Holmegaard Gods, Holme-Olstrup
- Søren Hvenegaard, godsejer, Selleberg, Marslev
Lauridsen, Brian, gårdejer, Tøjsbo, Odense SV
- Michael, driftsleder, Løgismose Avlsgård, Haarby
Lauritsen, Kristian Møller, Højgaard, Christiansfeld
Laursen, Morten, gårdejer, Bregneskovgård, Kerteminde
- Ole, advokat, Lov & Landbrug, Århus C
Laustsen, Henrik, gårdejer, Bjerregård, Otterup
Lebæk, Anders Bo, Årup
Lejre, Anders, Nørre Alslev
Lely Danmark A/S, Rødekro
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Lerchenborg Gods A/S, Lerchenborg Gods, Kalundborg
Levy, Elna, Juelsminde
- Johan, godsejer, Juelsminde
- Michael H., godsejer, Juelsminde
Lifa, Aarup
Lilienhoff, ejd.m.firma, Øskovslund, Marslev
Lindegaard, Alex, gårdejer, Holmegaard, Broby
- Flemming, godsejer, Gl. Wiffertsholm, Hadsund
- Jeanette, Holmegaard, Broby
- Kaj, gårdejer, Stensbjerggård, Broby
Lokdam, Gorm, godsejer, Sophiendal Gods, Nibe
Lorenzen, Hans, Mindegård, Langeskov
- Kirsten, Langeskov
- Torben, gårdejer, Stendyssegård, Rødvig Stevns
Loumand, Erik, direktør, Agro Assuarance, Holstebro
Lowzow, L. von, kammerherre, orlogskaptajn, Løvenholt, Them
- Torben von, adm. direktør, godsejer, Løvenholt, Them
Ludvigsen, Suzanne, godsejer, Fjellebro, Ringe
Lund, Aage, gårdejer, Nørreballe
- Claes, Væggerløse
Lund, Nanna og Erling, gartneriejere, Drosselhøjgård, Broby
Lunde, Chr., gårdejer, Lundbygård, Svendborg
- Ulrik, Svendborg
Lunden, Holger, Nielsen & Smith, Glostrup
Lundgaard, Hans, gårdejer, Sarupgård, Haarby
Lundgaard, Lisbeth, Haarby
- Peder, proprietær, Skrillingegården, Middelfart
Luunbjerg, Ann, agronom, Bøgeskovgaard Frugt, Kerteminde
- Hans, Kejrup, Kerteminde
Lykke, Jørgen, gårdejer, Bogense
- Niels, Tevringe, Morud
Lyngborg, Mogens P., gårdejer, Bjergenegård, Ærøskøbing
Lynggård ApS, Præstø
Lynggård Svineproduktion ApS, Lynggård, Præstø
Lyngvang, Helle Thejl, zoneterapeut, Frørup
- Kresten, proprietær, Sludegaard, Frørup
- L., Nyborg
Lyngvang Holding ApS, Frørup
Lysemose, Peter, gårdejer, Dalsgård, Odense S
Lystrup & Jomfruens Egede Godser, Fakse
Lüttichau, Flemming von, kammerherre, godsejer, Garagenborg, Rønde
- Frederik, godsejer, Engestofte-Søholm Godser, Maribo
- Merete, godsejer, Havnø, Hadsund
Løchte, Jakob, Silkeborg
- Lene, Birkerød
- O. J., proprietær, Pejrupgård, Aarup
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Løve Overgård ApS, Løvenholt, Them
Löchte, Steffen, proprietær, Lundsgård, Stenstrup
- Susanne Aagaard, Lundsgård, Stenstrup
L. H. Landbrug I/S, Mern

		
		
		
		
		
		
		
		
		
*
		

M
Maack, J. Kr., Ringe
Maagensen, Aage, statsaut. revisionsfirma, Maribo
Madsen, Chr., proprietær, Årslevgård, Årslev
- Elisabeth, Årslevgård, Årslev
- Else, Odense S
- Flemming, forpagter, Søhøj, Bagenkop
- Hanne, Odense SØ
- Hanne og Jens Jørgen, proprietær, Allerup Skovgård, Odense SØ
- Johnny, gårdejer, Rughavemink, Langeskov
- Niels Henrik, gårdejer, Ny Holmegård, V. Skerninge
- Per, gårdejer, Ebberup
- Steen Søgård, gårdejer, Bøgelund, Vejstrup
- Terese Pers, Ny Holmegård, V. Skerninge
Mahler, Jørgen, Bjørnholm Gods, Trustrup
Malsen-Plessen, Philip von, Selsø-Lindholm, Roskilde
Marcher, Holger, Høvængegård, Øster Ulslev
Marienlyst I/S, Vordingborg
Matthiesen, Ingrid, Strøbyløkke, Otterup
- Niels, Barford Farm, Suffolk, England
- Søren H., Mukkergården, Ringsted
Mejeriet Grambogård I/S, Tommerup
Melchior, Jonas, Luxembourg
- Peter, godsejer, Gerdrup-Lyngbygård Godser, Boeslunde
Mengel, Viggo, proprietær, Frederiksberg, Rudkøbing
Mex-Jørgensen, Helge, proprietær, Uggerslevgård, Otterup
- Jørgen, proprietær, Langkildegård, Stenstrup
Mex-Jørgensen, Marie, proprietær, Kauslundegård, Middelfart
Michaelsen, Poul B., gårdejer, Kastelgården, Mesinge
Miljø og Slamteknik ApS, Ringsted
Mogensen, Jørgen, Rudkøbing
- Lars J., Christianseje, Aarup
- Ole, gårdejer, Sandmosegård, Bogense
Moldrup, Lone, Leerbæk Skovgods, Vejle
Moltke, Chr. greve, hofjægermester, godsejer, Bregentved Gods, Haslev
Moltke-Huitfeldt, A.C., greve, godsejer, Espe og Bonderup Godser, Boeslunde
- Alice, Glorup, Ørbæk
Morbech, Kim, gårdejer, Visbygård, Ullerslev
Mortensen, Jørgen Skov, Svendborg
Moselund I/S, Moselund, Hesselager
Munk-Petersen, Dorte, Stokkemarke

		

		
*
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
*
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Møllegaard, Henning, dyrlæge, Bøgildshøj, Odense S
Møller, Anders P., gårdejer, Skattebøllegård, Tranekær
Møller, Dorte Bak, Skattebøllegård, Tranekær
- Henning P., proprietær, Navnegård, Tranekær
- Jens Jørgen, erhvervsrådgiver, Gudme
- Kirsten Sonja, Tranekær
Møllerhøj, Erling, gårdejer, Faaborg
Møns Bank A/S, Peter A. Thøgersen, Stege

		N	
		 Natorp, Birgitte, godsejer, Marienborg Gods, Stege
		 Neergård, Nicolaj de, godsejer, Førslevgård, Fuglebjerg
		 Niegel, Frits, direktør, Odense M
		 Nielsen, Anders, Ll. Thorsager ApS, Klarup
		 - Axel Schwaner, Marslev
- Birthe P., Hesselager
		 - Claus Aage, proprietær, Mariendal, Rudkøbing
* - Claus Elmelund, Tranekær
		 - Erik, Odense SØ
		 - Eva, Rudkøbing
		 - Hans Peter, gårdejer, Norsholm, Thisted
* - Henrik Næsted, gårdejer, Riis Østergaard, Skanderborg
		 - Henrik Otto, gårdejer, Birkegaard, Tranekær
		 - Jakob, proprietær, Rødbjerghavn, Humble
		 - Jan, gårdejer, Fyllested Ellegård, Brenderup
* - Jan Schou, gårdejer, Østrupgård, Horsens
		 - Jens, Skamby
		 - Johnny P., gårdejer, Nordhøjgård, Christiansfeld
		 - Jørgen, gårdejer, Dageløkkegård, Tranekær
		 - Jørgen, gårdejer, Assens
		 - Jørn, Lunde Ågård, Otterup
* - Lars Eghøj, Hvalsø
* - Margrethe Næsted, gårdejer, Skanderborg
		 - Mogens G., proprietær, Maderupgård, Søndersø
- Ole, Broby
		 - Ole Sloth, gårdejer, Stenagergård, Gelsted
* - Paul Verner, Otterup
		 - Rasmus, Tureby
		 - Steen, gårdejer, Glamsbjerg
- Søren, Assens
		 - Søren Thiel, gårdejer, Vissenbjerg
		 Nielsen, Tommy Kjeldgård, Årslev
		 - Vivi, Tranekær
		 Nima 2005 ApS, Assens
* Nissen, proprietær, Almindegaarden, Roskilde
* - Christian Dalgas, Kruså
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Nissen, Dorthe, godsejer, Serridslevgård, Horsens
Nordea, Odense C
Nordea Erhvervsafd., Nykøbing F
Nordenbrogaard ApS, Humble
Nordfeld Avlsgård I/S, Haubro, Jens, godsejer, Stege
Normann, Per, godsejer, Skovsbo, Ullerslev
Norstrand Consult ApS, Veflinge
Norstrand, Henrik F., Venteløkkegård, Veflinge
Nyboe, Niels Ulrich, godsejer, Tøystrup, Ringe
Nybøllegård og Kostervig I/S, Stege
Nygård, Bjarne, Ejby
Nygård Svineproduktion ApS, Præstø
Nykredit, Groth-Grüner, Thomas, landbrugskundechef, Nykøbing F
Nykredit, Jespersen, Palle, Middelfart
Nykredit, Koefoed, Jørn, Odense C
Nymand, Anders, gårdejer, Sakskøbing
Nymark, Sørn, ingeniør, Østedgård, Fredericia
Næsgaard Avlsbrug, Stubbekøbing
Næsgård Multisite A/S, Silkeborg
Nørup-Hansen, Mogens, advokat, Rønde

		O		
		 Obel, Henrik Frode, Dalgaard, Aalborg SV
		 Offersen, Ingemann, driftsleder, Ørbæk
		 Oldenbjerg, Henrik, gårdejer, Skovsbo, Rudkøbing
		 - Jens, proprietær, Oldenbjerggård, Tranekær
		 - Peter, proprietær, Havgaard, Rudkøbing
		 Olesen, Hans Henrik, ingeniør, Mesinge
		 - Jens C. H., Sdr. Nærå Skovgaard, Årslev
		 Olsen, Gregers Hellemann, godsejer, Aagaard Gods, Gørlev
		 - Henrik, Michaelsminde, Jerslev
		 - John Hellemann, godsejer, Aagaard Gods, Gørlev
		 - Mogens Guldborg, Regstrup
		 - N.E., gårdejer, Stålbækgården, Martofte
		 - Ole, Holme-Olstrup
		 - Per Ejersbo, reg.revisor, Odense N
		 - Villy, gårdejer, Højsgård, Broby
		 Orel-Agro A/S, Århus
		 Ottosen, Jeppe, gårdejer, Hollændergården, Svendborg
		 Ove, Jørgen, Købeskovlund, Veflinge
		 - Niels Henrik, Ditlevsdal, Morud
		 Overgaard, Knud B., proprietær, Højbygård, Harlev
		 - Peter, Skovby Maskinstation, Galten
		
		

P
Pandebjerg Gods I/S, Nykøbing F
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Pedersen, Alfred, & Søn ApS, Odense SV
- Allan, gårdejer, Nordskovslund, Kerteminde
- Anders, gårdejer, Højvang, Ringe
- Anna, gårdejer, Nordskovslund, Kerteminde
Pedersen, Anni og Kjeld, proprietær, Longelse Møllegård, Rudkøbing
- Bjarne Refstrup, Overmarksgård, Fredericia
- Bo Kær, Rosenlund, Brenderup
- Carlo, Otterup
- Charlotte og Carsten B., Faaborg
- Ivan, Lantmännen Mills, Vejle
- Jens Ulrich, gårdejer, Eskelund, Skamby
- Jens og Niels, I/S Kildemosegård, Odense SV
- Jørgen, godsejer, Løjtved, Stenstrup
- Jørgen Grønlund, lektor, Haarby
- Karen Kirstine, gårdejer, Vesterdal, Odense S
- Karen Linddal, gårdejer, Pilegård, Glamsbjerg
- Karl Eric, Åhavegård, Grenaa
- Kirsten, proprietær, Dallund Hovedgård, Søndersø
- Kirsten Gro, godsejer, Tiselholt, Vejstrup
- Klaus Anders Løjtved, godsejer, Løjtved, Stenstrup
- Maria Jespersen, gårdejer, Knudsborg, Hesselager
- Ole Grønlund, proprietær, Langedilgård, Haarby
- Peder og Birgit Damm, Rosenlund, Glamsbjerg
- Poul, proprietær, Lundsgård, Skamby
- Søren, gårdejer, Ålrygård, Bjert
- Søren Erik, gårdejer, Neergaard, Skanderborg
- Thomas Bundgaard, Sandbjerggård, Oure
- Tom Foged, Vorhøjgård, Mesinge
- Torben og Inge Merete, gårdejere, Ravnelund, Broby
- Uffe, gårdejer, Thorslund, Broby
Pejrupgaard I/S, Løchte, O.J. Årup
Petersen, Anders Fog, Søndersø
- Henning Bøgelund, Faaborg
- Henrik Halby, proprietær, Baskær, Gram
- Henrik, Snertinge
- Jess, Sydbank, Aabenraa
- Knud, proprietær, Skaarup
- Peter Bech, Bøgeskovgård, Skaarup
Pihl, Hans P., Humble
- Knud, gårdejer, Tingbjerggård, Humble
- Søren, gårdejer, Trehøjegård, Humble
Pilegaard, Kristen, Pilegaard, Søndersø
Piper, Anders, Store Merløse
Platz, Søren, gårdejer, Toftegård, Gesten
Plesner Svane Grønborg, advokatfirma, København Ø
Pluzek, Ebbe Bruun, proprietær, Raagård, Maribo
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Pontoppidan, Troels, Odense M
Posner, Claus, Kibæk
Poulsen, Anders Kjær, gårdejer, Torpgård, Fredericia
- Christian Them, Kerteminde
- Fl. Lundgård, Odense C
Prang-Andersen, Finn, Pognæs Landbrug I/S, Sivested, Kolind
Prydgaard, Jørgen, gårdejer, Prydsgaarden, Rudkøbing
Prytz, Lars, gårdejer, Ørnebjerg, Tranekær
Pøhlsgård, Henrik, gårdejer, Musdam, Veflinge
- Lars, gårdejer, Veflinge

		
		
		

Q
Quit Risk, Peter Quitzau, forsikringsmægler, Vordingborg
Qviste, Jørn, advokat, Hellerup

		

R
Raadegaard Gods A/S, Tholstrup, Jan, godsejer, Tappernøje
Rabølle, Niels, Mathildelund, Assens
Rantzau, Carl Iver, greve, Rosenvold Gods, Stouby
Rask, Viggo, adm. direktør, Nederbygård, Jordrup
Rasmussen, Anders Chr., proprietær, Holmegård, Ebberup
- Anders Hesel, gårdejer, Ruhavegård, Årslev
- Anne Holm, Glamsbjerg
- Erik Juul, gårdejer, Holmegård, Nakskov
- Hans Aage, konsulent, Nørregaard, Ølsted, Broby
- Jørgen, proprietær, Odense SV
- Jørgen Nygård, gårdejer, Solbjerg
- Kim Kronshage, godsejer, Rødkilde Gods, Vester Skerninge
- Knud, Ørbæk		
- Knud Erik, gårdejer, Enghavegård, Odense S
- Knud Fischer, gårdejer, Lundagergård, Mesinge
- Knud Hjorth, godsejer, Tårnholm, Korsør
- Lars, driftsleder, Hasagergård, Hammel
- Lars Skovmand, proprietær, Østrupskovgaard, Otterup
- Morten, gårdejer, Esrogård, Skibby
- Nils, gårdejer Nordbjerggård, Middelfart
- Ole, Ringe
- Per Buhl, inspektør, Hesselager
- Peter Holm, gårdejer, Engbjerggaard, Ebberup
- Poul A.K., godsejer, V. Aaby, Faaborg
- P. B., gårdejer, Lindegård, Odense V
- Thorvald, proprietær, Nygård, Otterup
Ravnebjerg Produktion ApS, Assens
Ravnholt Gods I/S, Ove og Christian Sehestedt Juul, Ørbæk
Ravnsbygård A/S, Søllested
Realea A/S, Odense C

		
		
		
		
*
		
		
		
		
		
		
		
		
		
*
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Reedtz-Thott, Ivan, baron, Strandegård, Fakse		
Reventlow, Benedicte, godsejer, Hverringe, Kerteminde
- Claus, greve, Bøgebjerg, Martofte
- Niels Iuel, godsejer, Hverringe, Kerteminde
- Otto, godsejer, greve, Agerup og Trudstolpe, Sakskøbing
Reventlow-Mourier, Steen, kammerherre, proprietær, Sønder Elkær, Sulsted
Riis, J. Møller, Glamsbjerg
Ringberg-Sørensen I/S, Ejby
RK forsikring, Odense C
Rosen, Erik von, proprietær, København V
- Gustav von, godsejer, Rudbjerggård, Dannemare
- Johan von, proprietær, Frihedsminde, Maribo
Rosenkrantz, Jacob Huitfeldt, Glorup og Rygård Gods, Ørbæk
- Niels Henrik, baron, godsejer, Liselund, Borre
Rosenstand, Vilhelm Peter, godsejer, Boltinggaard, Ringe
Rosenørn-Lehn, Michael, kammerherre, Oreby, Sakskøbing
Roslev, Karsten, Overgaard Gods, Havndal
Rottbøll, H.H., godsejer, Børglum Kloster, Vrå
Rotwitt, Anna Marie H., Odense SV
RSMplus, København
Rubeck, Warla og Ole, gårdejer, Peritshauge, Galten
Rubenlund Agro A/S, Tranekær
Rubæk, Lisbeth og Claus, Sønder Longgård, V. Skerninge
Ryfors Holding ApS, Boeslunde
Rødkilde ApS, Vester Skerninge
Rønnelygård A/S, Rønnelygård, Svendborg
S
Sandager, Hans, Odense M
Sandager Skovgaard Holding ApS, Kværndrup
Sander, Jørgen, advokat, godsejer, Nedergaard, Tranekær
Sanderumgård Avlsgård, Odense SØ
Saunte, Helle, Lille Skovgård, Dannemare
SCAP ApS, Nykøbing F
Scavenius, Annett, Hellerup
- Peter, godsejer, Klintholm Gods, Borre
Schackenborg Gods, godsforvalter S. Frederiksen, Møgeltønder
Schaffalitzky de Muckadell, Jacob, baron, Brobygård, Broby
- Michael, skovrider, baron, Brobygård, Broby
Scheel, Johan C.R., Ryegaard, Kirke Såby
Schelenborg Gods, Martofte
Schiøttz-Christensen, Eline R., Skårup
- J., godsejer, Klingstrup Hovedgård, Skaarup
Schou, Mogens, Ørbæklunde Gods, Ørbæk
Schramm BGbR, Wrangelsburg, Tyskland
Schroll, Ebba, particulier, Ringe
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Schroll, Gustav, proprietær, Skelbo, Ringe
- Henning, proprietær, Lykkenssæde, Ringe
Schulin-Zeuthen, S., greve, Lemvig
Schultz-Petersen, Niels Erik, Tyrstrupgård, Christiansfeld
Schwerin, Vibeke, godsejer, Højriis, Nykøbing M
Seidenfaden, Jørn, Haslev
Sejrsgaard-Jacobsen, Arne, godsejer, Tømmerupgård, Mørkøv
- Jacob, København V
Selsø-Lindholm, Roskilde
Selsø-Lindholm Gods I/S, Roskilde
Seyer-Agro I/S, St. Heddinge
Seyer-Hansen, Annavia, Nordager, St. Heddinge
- Peter, godsejer, Bredeløkke, St. Heddinge
- Sigurd, Kildegård, St. Heddinge
- Torsten, Store Heddinge
Sigersted, Bo, Skamby
SIA ”AT&F”, Latviga		
Silvagra A/S, Mørkøv
Simonsen, Bjarne F., gårdejer, Grønmosegård, Broby
- John, Ringe
Sjællands Ejendomsselskab I/S, Boeslunde
Skaaning, Jan, gårdejer, Majbøllegård, Guldborg
Skaarup, Henrik, advokat, Brønderslev
Skalhøj I/S, Randers
Skjørringe Godskontor, Stubbekøbing
Skov, Anette, gårdejer, Guldborg
Skov, Henning, gårdejer, Guldborg
- Lars, gårdejer, Solbjerg, V. Skerninge
Skovbæk I/S, Stenstrup
Skovdyrkerforeningen Fyn, Ringe
Skovgaard Agro Consult ApS, Ans
Skovkrogens Maskinstation ApS, Thorkild Sørensen, Haarby
Skovsgaards Fond, Odense C
Skovsgård Gods, Rudkøbing
Skræp, Niels, gårdejer, Mosegården, Svendborg
Sognefogedgården ApS, Otterup
Solmer, Jørgen P., Haderslev
Spar Nord Odense, Peter Blombjerg, Odense C
Spohr, Børge, gårdejer, Nybrogård, Stege
- Peter, gårdejer, Askeby
Steensen-Leth, Charlotte, Steensgaard, Tranekær
- Chr. Vincens, kammerherre, godsejer, Steensgaard, Tranekær
Steensgaard Gods ApS, Millinge
Steensgaard I/S, Tranekær
Steinrud, Mogens, Ejby
Stenagergård Markbrug I/S, Gelsted
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Stenkærgaard A/S, Sakskøbing
Stenkærgaard Svineproduktion A/S, Sakskøbing
Stentebjerg, Hanne, gårdejer, Lergården, Faaborg
- Niels M., proprietær, Horne Møllegaard, Faaborg
Stensballegård Golf, Horsens
Stensballegård I/S, Horsens
Stensbygaard A/S, Stensved
Stevnhoved, Ib, Margrethesminde, Vester Skerninge
- Mads, proprietær, Nakkebølle Gods, Faaborg
Stingsted, Dorit, Kielshøj, Aarup
- Flemming, gårdejer, Kielshøj, Aarup
Stingsted-Rasmussen, Mogens, gårdejer, Kvistgård, Assens
- Søren, Assens
St. Låningegård I/S, Vissenbjerg
Storgård, Tim, Glamsbjerg
Stougaard, Ejner, Stougaard, Svendborg
- Hans, proprietær, Lindegaard, Glamsbjerg
- Hans Jørgen, gårdejer, Assens
- Jørgen, Christiansminde, Årup
- Jørgen Oluf, gårdejer, Bonnegaarden, Glamsbjerg
- Kirsten, proprietær, Lindegaard, Glamsbjerg
- Lars, gårdejer, Mosegården, Svendborg
- Martin K., Skovgården, Svendborg
- Ulrik, gårdejer, Hesselbjerggaard, Glamsbjerg
Stougaard I/S, Svendborg
Stougård, John, gårdejer, Højvang, Svendborg
Strandagergård ApS, Oure
Strandegård Gods, Fakse
Strandhauge, Erik, gårdejer, Hesselager
Strandhavegård I/S, Strandhauge, Erik og Niels, Tranekær
Strange, Erik, Stege
Stærmose, Jan, gårdejer, Hovhaven, Odense V
Sund Agro A/S, Guldborg
Svanholm, Niels Sass, Stensgård, Assens
Svendsen, Harald, Høyer, gårdejer, Enggård, Dræby, Munkebo
- Niels Terp, proprietær, Højvang, Sandved		
Svenningsen, Dan, Svendborg
Sydbank, Svendborg
Søllested, Hans Olav, Odense SV
Sønderløkkegård I/S, Haderslev
Sønnichsen, Bent, gårdejer, Tinglev
Sørensen, Anna Lise Skov, Ringe
- A.L. og L. I/S, Lindegård, Ringe
- Bernhard, gårdejer, Ullerslev
- Brian, Langmose, Haderslev
- Elsa, Pjedstedgård, Fredericia
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Sørensen, Hans, Kerteminde
- Hans Christian, Store Fuglede
- Hjalmar, gårdejer, Odense SV
- Inge, Bogense
- Jørgen Haarh, I/S Sørensen, Årslev
- Jørgen Zacher, Tvilumgaard, Fårvang
- Lars Tiedemann, gårdejer, Løkkegård, Bogense
- Søren, Drostgården, Svendborg
- Søren Bech, statsaut.revisor, Leo Olsen & Dalgaard, Odense M

		
		

T
Taaruplunde ApS, Glostrup
Tambour, Boye, Kåhavegård, Søllested
- Per, gårdejer, Listrup Skovgård, Nykøbing F
- Pia, Kåhavegård, Søllested
- Steen, gårdejer, Stenkærgaard, Sakskøbing
Tangaa Mølle ApS, Frørup
- Tordis, Daugstrupgård, Otterup
Terp, Henrik, driftsleder, Vindinge Søgård I/S, Nyborg
Tesdorpf, Ivar, godsejer, Rathlousdal, Odder
Thaysen, Povl, Holte Lindegård, Glamsbjerg
Theil, Torben, proprietær, Katrinesminde, Horslunde
Therkelsen, Holger, Davinde Rideskole, Odense SØ
Thomsen, Anders Bay, proprietær, Nordfløj, Otterup
- Jens, adm.direktør, Stiftelsen Sorø Akademi, Sorø
- Jens Nyholm, Fondet for forsøg med Sukkerroer, Alstedgaard, Holeby
- Ole Bay, Otterup
Thorøe-Nielsen, Jørn, gårdejer, Dalshøj, Vamdrup
Thrane, Mads, Ulviggård, Mørkøv
Thyrasminde Land & Skovbrug, Horsens
Thøgersen, Anders Boisen, gårdejer, Dueholt, Rønnede
Tiesen, Ulrich, Rudkøbing
Tillisch, Peter, hofjægermester, godsejer, Rosenfeldt Gods, Vordingborg
Tingleff, Lars, proprietær, Sønderholm, Kolding
Tjørntved I/S, Rudkøbing
Toft, Troels S., Myntens-Elle, V. Skerninge
Toftager, Hans Erik, Horsholm, Vejle		
Toftegård ApS, Årslev
Top, Peter, Faaborg
Torpgård Holding ApS, Fredericia
Torup Bakkegård og Orelund I/S, Assens
Treschow, Fritz, kammerherre, Mørkøv
- Lise, Torbenfeldt Gods, Mørkøv
- Lotte, Torbenfeldt Gods, Mørkøv
- Peter, godsejer, Torbenfeld Gods, Mørkøv
Troestrup Svineproduktion A/S, Hobro

		
		
		
		
		
		
		
		
		
*
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
*
*
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Tryg Forsikring, Odense C
Tved, Mogens, gårdejer, Holtegård, Stege
Tvedskov, Mogens, Kerteminde
Tvergaard, Knud, Agedrup
Tågekær A/S, Præstø
U
Ulrich, Desiree, Bandit Productions, Stenstrup
Ulrich, Lars, godsejer, Skjoldemose, Stenstrup
Ussing, Karl Erik, Søndersø

		V
		 Vaisgård, Peter, Sjodgården, Assens
		 Valdemar Slot Gods, Svendborg
		 Vallø Stift, Køge
		 Vanggården I/S, Oure
		 Vedbygård Gods, Den Danske Diakonissestiftelse, Frederiksberg
		 Vemmetofte Kloster, Madsen, Leif J, Fakse
		 Vennerslund Gods A/S, Nørre-Alslev
		 Vestergaard, Vagn, frøavlskonsulent, Aarup
		 Vesterhuse landbrug ApS, Rungsted Kyst
Vestfyns Bank, Assens
		 Vibholm, Niels, Bjergbygård, Mørkøv
		 Viby Enggård I/S, Nr. Aaby
* Vicus Green ApS, Hammel
		 Visbygård I/S, Langeskov
		 Voetmann, Ulrich, godsejer, Lunken Plantage, Tårs
Voldstedlund, Frank, gårdejer, Gl. Ryomgaard, Ryomgård
		 Volsing, Jarl, gårdejer, Søllested
		 Volstedgaard A/S, Støvring
		 Von Rosen Holding ApS, Dannemare
		
*
*
*
		
		
*
		
		
		
		

W
Wassard, Dorte Storm, Marienlyst, Vordingborg
- Hans, godsejer, Marienlyst, Vordingborg
- Mogens, godsejer, Marienlyst, Vordingborg
Wedell-Neergaard, Christian, hofjægermester, godsejer, Svenstrup Gods, Borup
Wedell-Wedellsborg, familien, Charlottenlund Land & Skovbrug, Tranekær
Wefri A/S, Horsens
Weinrich, Dan, Gørlev
West, Lennart, Hasle
Wieben, Claus, Spånlundgård, Skaarup
Wiese, Claus G, proprietær, Sophienlund, Skanderborg
Wistoft, Claus, proprietær, Søholm, Kolind
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Z
Zacher-Sørensen, Johannes, Kolind
Zastrow A/S, Otterup

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ø
Øder, Mette Bech, Ryslingegård, Ryslinge
Øder, Peder Hovgaard, gårdejer, Ryslingegård, Ryslinge
Ørbæklunde Gods, Ørbæk
Ørnfeldt Gods A/S, Kerteminde
Ørnstrup, Jens, Fjenneslev
- Jørgen, proprietær, Oldengård, Fjenneslev
Ørum, Åge og I. Madsen, proprietær, Nørrelund, Odense S
Østbjerg, Peder Larsen, direktør, Blommenslyst
Østergaard, Troels, gårdejer, Haugenkrog, Faaborg
Østergård Ole, gårdejer, Dyssegård, Ringsted
Østerholm, Kristian, gårdejer, Toftegård, Næstved

		
*
		
		

Å
Åkær og Julianelyst Godser, Østbirk
1.9.1998 ApS, Boeslunde

Fejl eller mangler i medlemsfortegnelsen, bedes meddelt til Birthe Jensen,
e-mail: bj@patriotisk.dk eller tlf. 6315 5441.
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Direktion, sekretariat, bogholderi og IT

Henrik Danielsen
adm. direktør
hhd@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5410

Nils Rasmussen
direktør/chefkonsulent
nr@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5470

Marianne Neumann
sekretariatschef
mn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5411

Sabine Saouma
receptionist/sekretær
sas@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5414

Birgitte Steenberg
receptionist
bst@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5416

Inger Carlqvist
bogholder
ibc@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5412

Anne Fahlmann Jensen
løn- og personaleadm.
afj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5413

Kendt Bøtchiær
IT-chef
kb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5443

Klavs Hein
IT-supporter
klh@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5442
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Miljøafdeling

Søren Schmidt Thomsen
chefkonsulent
sst@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5420

Carsten Nielsen
seniormiljøkonsulent
can@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5423

Henrik Jørgensen
miljøkonsulent
hjo@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5424

Henrik Kruse Rasmussen
miljøkonsulent
hkr@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5427

Thomas Ravn
miljøkonsulent
tr@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5431

Sheila Neldeborg
miljørådgiver
shn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5449

Kontakt med Patriotisk Selskab
Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ
Tlf.: 6315 5400, Telefax 6593 2015,
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk, www.patriotisk.dk
Eller via den enkelte medarbejders e-mail eller direkte telefonnr.
Se siderne 92-104.
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Planteavlsafdeling

Erik Andkær Pedersen
chefkonsulent
eap@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5430

Rune Munch-Andersen
seniorkonsulent
rma@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5435

Troels Toft
chefkonsulent
tt@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5434

Morten Bang
konsulent
mob@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5421

Morten Holmgaard
konsulent
mho@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5439

Morten Eshøj
konsulent
mes@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5481

HUSK
Planteavlskonference
Den 30. januar 2008
Kl. 9.15-15.30

Jette Post
sekretær
jp@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5417

På Odense Congress Center
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Økonomiafdeling – Team S

Peter Borreby
udviklingsdirektør
pb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5450

Robert Beck
konsulent
rb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5484

Christina Hage
juridisk konsulent
cha@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5467

Mette Honoré Johansen
HR-konsulent
mhj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5485

Timepriser for økonomiafdelingen pr. 1. april 2007
Chef- og seniorkonsulenter
Konsulenter			
Økonomirådgivere		
Økonomimedarbejdere 1		
Økonomimedarbejdere 2		

850 kr.
690 kr.
560 kr.
510 kr.
440 kr.
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Økonomiafdeling – Team N

Nils Rasmussen
direktør/chefkonsulent
nr@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5470

Søren Kjær
konsulent
sk@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5454

Lene Nygaard
konsulent
ln@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5489

Ole Maagaard Pedersen
driftsøkonom
omp@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5429

Tommy K. Nielsen
økonomirådgiver
tkn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5473

Brian Bendtsen
økonomimedarbejder
bb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5487

Jane Nissen
økonomimedarbejder
jni@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5493

Helle Blirup Rasmussen
økonomimedarbejder
helle@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5479

Lisbeth Skovbjerg Madsen
økonomimedarbejder
lsm@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5488
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Økonomiafdeling – Team N - fortsat

Svetlana Sørensen
elev
svs@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5425

Jonna H. Andersen
sekretær
ja@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5471

Såning af raps hos Erik Moritz Hansen,
The Carrington Estate, Boston, England, september 2007
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Økonomiafdeling – Team E

Erik Jensen-Dahm
chefkonsulent
ejd@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5480

Jens Kristian Maack
konsulent
jkm@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5486

Anders Ditlev Pedersen
konsulent
adp@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5446

Troels Hansen
økonomirådgiver
th@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5476

Charlotte Wistoft Nielsen
økonomimedarbejder
cwl@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5474

Vathsala Varnakulasingam
økonomimedarbejder
vv@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5482

Katrine Marie Jørgensen
elev
kmj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5445

98

personaleoversigt pr. 15. september 2007
Økonomiafdeling – Team J

Jens Kring
chefkonsulent
jk@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5460

Carsten Hansen
seniorkonsulent
cah@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5465

Allan Liseth
konsulent
al@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5491

Søren Jensen
konsulent
sj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5466

Rikke Toft Stripp
økonomirådgiver
rth@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5462

Asta B. Nielsen
økonomimedarbejder
an@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5459

Hanne Larsen
økonomimedarbejder
hl@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5464

Lene Fisker
økonomimedarbejder
lfi@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5478

Anne Schroll Kærgaard
økonomimedarbejder
ank@patrotisk.dk
Tlf. 6315 5448
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Økonomiafdeling – Team J - fortsat

Anita Lund
elev
alu@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5415

Lotte R. Jespersen
sekretær
lrp@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5451

KONTINGENTSKALA 2007- 2008
Medlemsart

Beskrivelse

Beløb

1		
		
		

Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd indenfor Fyn.
Skal samtidig betale kontingent til De fynske Landboforeninger
og Dansk Landbrug via Patriotisk Selskab.

850 kr.

2		
		

Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd indenfor Fyn,
som kan dokumentere medlemskab af anden fynsk landboforening.

850 kr.

3		

Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd udenfor Fyn.

850 kr.

10		
		

Ægtefællekontingent, der tegnes af hensyn til gruppelivsforsikring.
(Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet andet.)

100 kr.

20		
		
		
		

Firmamedlemskab - passive medlemmer - f.eks. frøfirmaer,
forsikringsselskaber, banker og lignende.
(Modtager alt materiale fra Patriotisk Selskab, herunder Nyt fra
Patriotisk Selskab, 1 stk. Driftsanalyser samt indbydelse til møder.)

850 kr.

30		
		
		
		
		

Passive medlemmer (privatpersoner), f.eks. ikke aktive landmænd,
der blot ønsker at være medlem, eller pensionister, der ønsker
hjælp til selvangivelsen.
(Modtager alt materiale fra Patriotisk Selskab, herunder Nyt fra
Patriotisk Selskab, 1 stk. Driftsanalyser samt indbydelse til møder.)

350 kr.

40		
		
		

Teknisk passive, dvs. medlemmer, som i forvejen modtager
alle informationer, f.eks. interessenter i I/S.
(Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet andet.)

100 kr.
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Økonomiafdeling – Team P

Peter Borreby
udviklingsdirektør
pb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5450

Ernst Antonsen
chefkonsulent
ea@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5440

Karsten Sørensen
seniorkonsulent
ks@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5455

Christian Damsgaard
seniorkonsulent
chd@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5494

Bo Sigersted
konsulent
bs@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5453

Annette Rudolfsen
økonomirådgiver
ar@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5483

Lisbeth Krogh Nielsen
økonomirådgiver
lkn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5456

Helle Brixen
økonomimedarbejder
hb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5493

Mette Nellemann
økonomimedarbejder
men@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5457
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Jørgen Nielsen
økonomimedarbejder
jn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5452

Birthe Jensen
systemoperatør
bj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5441

Anja Skaarup
elev
ask@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5436

Planteavlskonsulenterne Morten Bang og Morten Eshøj kontrollerer jordens bonitet
på Birte og Niels Matthiesens ejendom The Barford Farm, Bungay, Norwich, England, september 2007
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Økonomiafdeling – Team A

Anne Grethe Bøgh
chefkonsulent
agb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5477

Karsten Hansen
seniorkonsulent
kh@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5497

Tommy Bjerregaard
konsulent
tb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5496

Henrik T. Frosted
økonomirådgiver
htf@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5458

Marianne Riber Rasmussen
økonomirådgiver
mrr@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5495

Charlotte Brøgger
økonomimedarbejder
cbh@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5468

Monika Frick Andersen
økonomimedarbejder
mfj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5469

Maria Bendtsen
økonomimedarbejder
mb@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5498

Allan Dørr
økonomimedarbejder
ald@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5418
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Kenneth Pedersen
elev
kep@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5472

Ditte H. Andersen
svinekonsulent
dha@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5422

Heidi Pelle Jensen
svinerådgiver (vikar)
hpj@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5438

stabsfunktioner pr. 15. SEPTEMBER 2007
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Michelle B. Christensen
svinerådgiver
mbc@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5492

