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NAVNE                               

Nyansat økonomiassistent i LMO
49-årige Mette Henriksen er pr. 1. febru-

ar ansat som økonomiassistent i LMO, Viborg.
Mette er uddannet indenfor regnskab og 

arbejdede 25 år i Agri Nord. Hun læste sidelø-
bende til merkonom og registreret revisor og 
har senest arbejdet for Landbonord og Dansk 
Revision.

Hendes kompetenceområder er selskabs- og 
I/S regnskaber samt driftsøkonomi.

ARRANGEMENTER                            

Fokus på kvægbrugeres samarbejde 
med maskinstationer

Landbo Limfjord inviterer til møde den 19. februar klokken 
10-15.30, hvor der sættes fokus på det gode samarbejde mellem 
kvægbruger og maskinstation, så begge parter bliver vindere.

- God planlægning og stram styring er vigtig, fortæller plan-
teavlskonsulent Sven Erik Pinstrup, men først og fremmest er 
det nok holdningen og samarbejdet mellem kvægbrugeren og 
maskinstationen, der skal have en gennemgang. Det er 3. år at vi 
afholder fællesmøde for maskinstationer og kvægbrugere, og der 
plejer at være en god og livlig debat på møderne, siger han og 
tilføjer: 

- Vi vil gerne, at maskinstationsejerne tager traktorførerne i mar-
ken med til mødet, da de er en vigtig brik i samarbejdet, og derfor 
har vi lavet en attraktiv pris for medarbejdere på kursdagen.

Alle interesserede er velkommen til mødet den 19. februar, men 
af hensyn til forplejningen, beder Landbo Limfjord om tilmelding.

Stort fremmøde ved årsmøde
Knap 400 landmænd 
og rådgivere var tors-
dag samlet i Brønder-
slev til årsmøde i Land-
boNords KvægRådgiv-
ning. Temaet for mødet 
var mælkeproducenten 
som bjergbestiger, for 
det handler om at klat-
re opad i en tid, hvor 
mælkeprisen er meget 
lav. 

Der var rift om stolesæder-
ne på Nordjyllands Idrætshøj-
skole, da årsmødet for Land-
boNords KvægRådgivning 
torsdag blev besøgt af knap 
400 landmænd og rådgivere 
fra hele Jylland. 

I øjeblikket er det konse-
kvenserne af den lave mælke-
pris, som har store konsekven-

ser og emnet fyldte godt op i 
formand for Kvægudvalget Ole 
Larsens beretning.

- 2015 bliver et hårdt år. Vi 
har ingen likviditet, så presset 
er stort. Derfor skal vi samar-
bejde tæt med vores bank og 
have et professionelt forhold 
til den. Men samtidig skal vi 
kunne udvikle os, så vi skal 
kunne agere - uanset om det 
går dårligt eller ej. Blandt an-
det ved at tage en beslutning, 
og så arbejde ud fra den. Vi 
skal have overblik og bruge 
kortsigtet likviditetsstyring, 
siger Ole Larsen.

På mødet blev det også 
fremhævet, at mælkeprodu-
center som bruger Landbo-
Nords KvægRådgivning i øje-
blikket ligger i top, når man 
sammenligner ydelse med 
resten af Danmark.

- Vi har formået at rykke 

os virkelig meget, når vi bare 
kigger et år tilbage. Derfor er 
der også grund til at være stolt 
over det arbejde, som bliver 
lavet rundt omkring. Blandt 
andet i erfa-grupperne, som 
er en konstant inspiration for 
mange af deltagerne til at fore-
tage små ændringer, som viser 
sig at give et flot resultat, siger 
chefrådgiver i LandboNords 
KvægRådgivning, Anne-Mette 
Søndergaard.

Motivation 
Der var også fokus på at give 
de fremmøde landmænd in-
spiration og ny motivation 
med hjem. 

Til mødet var der oplæg fra 
blandt andre dyrlæge Michael 
Farre, erfa-gruppen Cow Pow-
er North og helt i tråd med da-
gens bjergbestigningstema, et 
oplæg fra bjergbestiger Søren 

Gudmann, som fortalte om 
den kæmpe udfordring det 
har været at bestige det høje-
ste bjerg på hvert af verdens 
syv kontinenter. Om man er 
bjergbestiger eller landmand, 
så skal der ifølge Ole Larsen, 
mere end dårligt vejr til at 
stoppe en vision om at nå 
toppen. 

- Det er jo en livsstil, som vi 
har valgt. Selvom man synes, 
at det er et træls bjerg vi skal 
bestige i øjeblikket, så har vi 
et fedt job, som det er værd 
at kæmpe for – på trods af 
den ekstra tørn vi skal tage i 
øjeblikket. Hvis det her er éns 
drøm, så er det klart, at man 
skal kæmpe for det, siger Ole 
Larsen.
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Omkring 400 landmænd mødte frem til årsmøde i Landbo Nords Kvægrådgivning. 

Forstander takkede af
Der var ikke mange ledige pladser tilbage i kantinen på 

Kjærgård Landbrugsskole, da der fredag eftermiddag blev 
takket af med forstander Kjeld Block Jacobsen, der ønsker at 
prøve noget nyt. Folk strømmede til for at sige farvel til den 
vellidte forstander, der har stået i spidsen for en skole, der 
ved hans ansættelse var tæt på at gå konkurs, men som i dag 
er i god gænge. Ifølge skolens formand, Ove Møller, er der 
endnu ikke truffet nogen afgørelse om, hvad der skal ske på 
forstanderposten. Foreløbig er plantelærer Chresten Jakobsen 
konstitueret som forstander.

Chresten Jakobsen (t.v.) er konstitueret som forstander på Kjær-
gård Landbrugsskole ved Bramming, efter Kjeld Block Jacobsen 
(siddende) ønskede at stoppe. (Foto: LLN Press)

Slutseddel på tre nye Claas-traktorer
Det er kun sket én gang før 

- men fredag skete det så igen 
hos Maskinland Vittarp A/S i 
Outrup. 

Tre spritnye Claas-traktorer 
af Axion 850-serien leveret til 
samme kunde - Sønderhøj-
gaard I/S ved Vittarp v/ Preben 
og Mikael Lauridsen & Kjartan 
Poulsen. 

Så det var en glad maskin-
forretningsindehaver, John 
Kristensen, der fredag kunne 
overdrage nøglerne til de tre 
nye traktorer, der er udskift-
ning af tre andre Claas-trakto-
rer med mellem 3.000 og 4.000 
timer på bagen.
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Fra venstre: Kjeld Christensen, John Kristensen,(medindehavere af Maskinland Vittarp) og  Preben 
Lauridsen og Mikael Lauridsen, Sønderhøjgaard I/S, foran to af de i alt tre nye Claas-traktorer. (Foto: 
John Ankersen)

Præsenterer nye versioner  
og mål for landbruget

Fredag den 6. februar præsenteres fire scenarier fra et stort 
forskningsprojekt om Fremtidens Landbrug på en konference på 
Christiansborg. Bag projektet er forskere og eksperter fra Det Øko-
logiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

Formålet med projektet Fremtidens Landbrug er at bidrage med 
nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2030 og 
2050. Fødevareordfører (R) Ida Auken holder åbningstalen, mens 
Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer, og Anja Philip, Forbruger-
rådet Tænk, og flere andre danske og europæiske nøglepersoner 
bidrager med deres tanker og visioner om fremtiden landbrug. Der 
bliver præsenteret en række konkrete forslag til, hvordan land-
bruget kan udvikle sig bæredygtigt, så produktionens negative 
effekter på klima, natur og miljø bliver minimeret, samtidig med 
at behovet for produktivitet, rentabilitet og beskæftigelse bliver 
tilgodeset. Derudover præsenteres spillet Fremtidens Landbrug, 
der torsdag vandt EU’s landbrugskommunikationspris »2014 CAP 
Communication Award.«


