
Du får hovedsageligt feedback på din produktion af vores 
redaktionssekretær, der er tidligere gæsteunderviser på DJMX, 
samt redaktionschefen. 

L-Mediehus søger en ny praktikant til praktikforløb på 6, 12 eller
18 måneder pr. 1. februar 2018.

Vores ønsker til dig:

– Du skal brænde for at lære at skrive inden for alle genrer til
L-Mediehus’ ugeaviser, dagblad, magasin, hjemmeside og
SoMe

– Du skal have kørekort (vi har firmabiler)

– Du skal kunne møde ind på redaktionen på Fyn hver dag – men
i de første uger på redaktioner i enten Støvring, Brørup eller i
Sjællands-området (det snakker vi om)

Besøg:
Vi holder ikke åbent hus – men ring til os, så

er vi altid klar til et besøg.

L-MedieHus, Odensevej 29, 5550 Langeskov.

Samtaler:
Vi regner med at skrive kontrakt med en

praktikant i tiden efter Store Match-dagen, 

men kan ikke garantere, at det ikke bliver før.

Kontakt:
Du er velkommen til at henvende dig og

høre mere om stillingen hos: chefredaktør

Jacob Lund-Larsen, tlf. 6338 2531, 

praktikantvejleder Morten Ipsen, 

tlf. 6338 2533 og praktikant Ditte Birkebæk

Jensen, tlf. 6122 6040.

Se vores publikationer her: 

www.frilandsliv.dk   -   www.landbrugnet.dk

søges
All round-praktikant

Hos L-Mediehus kommer du til at lære at skrive og fotografere inden for alle genrer. 
Emnerne kredser om livet på landet. Vi skriver om alt lige fra kendte menneskers liv 
til den enkelte landmands professionelle liv. 

Du kommer også til at skrive politiske nyheder, hvor ministre, politikere, organisationer og 
mange andre bidrager til en engageret debat i vores medier. Bagtæppet for artiklerne kan 
være emner som økologi, dyrevelfærd, miljø, landbrugets vilkår – alt sammen af stor 
betydning for udviklingen af ikke bare dansk landbrug, men det danske samfund.

Vi tilbyder, at du kan prøve dig selv af i faste perioder på mediehusets redaktioner – det 
landsdækkende dagblad Effektivt Landbrug, magasinet FrilandsLiv samt de fire ugeaviser, 
der dækker degeografiskeområder nord, syd, øst og Fyn. 

Du får også mulighed for at producere til hjemmesiden og SoMe, herunder en smule 
videoproduktion. 

Praktik hos os giver dig et godt fundament uanset hvad du vil arbejde med bagefter. Vil du 
være en dygtig erhvervsjournalist, har L-Mediehus også rammerne til at udvikle dig til det. 

Du behøver ikke at vide noget om landbrug. Vi har journalister til at tage sig af dybt faglige 
emner som koens udnyttelse af foder og tarmbrok hos svin. Du skal dog også snuse 
til de landbrugsfaglige emner, i dit eget tempo. 
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Sigurd BarrettEthvert folk er gjort af deres  historie
Side 6-11
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Allan Olsen
- musiker med kant

Side 6-10
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• EUD • EUX• Produktionsleder • AgrarøkonomRoskilde Tekniske skole - forsidespot - 86x35.indd   1

25-07-2017   13:31:47

BØGEKÆREntreprenør & Brøndservice
www.boegeskaerservice.dk

• Vedligehold og renovering af vandforsyningsanlæg • Sløjfning af brønde og boringer
• Ring for uforpligtende tilbudAlt indenfor vedligehold og 

renovering af vandforsyn-ingsanlæg samt sløjfning af brønde og boringer j.f.r. 
lovgivning (A-certifi kat)

BRØNDE BORINGER
BRØNDEBORINGER

& 

Bøgekær Service 2x35 forsidespot SYD.indd   1

07-04-2016   08:52:52

GØR ET KUP!

MASKINUDSALG.DK

 Landbrug Have & Park Industri
Se mere på...

SPAR 30-80%På fabriksnye, overgemte maskiner

Niels Larsen - Gør et kup - Maskinudsalg - 3 x 86.indd   2

02-10-2017   09:12:53

2. sektion

2. sektion - til LAND-aviser.indd   1

12-10-2017   09:48:53

KoldsøSmede- og MaskinserviceTlf. 21 66 88 02Stål ▪ Teknik ▪ Hydraulik

www.jkoldsoe.dk

JEMA Agro servicecenter øst
Bestil eftersyn af dit kornanlægNU!

koldsø forsidespot.indd   2

31-10-2016   10:35:01

SAKSKØBINGStenstrupvej 24990 SakskøbingTlf.: 5470 4822

HORREBYBygmarken 14800 Nykøbing F.Tlf.: 5444 7035

NAKSKOVSandvikenvej 24900 NakskovTlf.: 5492 2233
RØNNEDEIndustrivej 634683 RønnedeTlf.: 5537 1800

karlmertz.dk

Karl Mertz – din lokale leverandør 
af Honda ATV og originalt tilbehør

Karl Mertz – din lokale leverandør 
af VALTRA kvalitetstraktorer og 
autoriseret service

Demotraktorer lige nu hos Karl Mertz A/S
FENDT
 828 Vario S4 724 Vario S4

Kontakt:
 Henrik Jepsen Tlf: 40 33 84 05 Martin Vinter Tlf: 21 28 37 88Massey Ferguson 7718 Dyna-VT 7726 Dyna-VT 8740 Dyna-VT

Kontakt:
 Jesper Nerup Tlf: 30 55 18 00 Søren Nielsen Tlf: 20 91 26 22 Thomas Poulsen Tlf: 21 27 33 22 Jesper Mertz  Tlf: 40 42 70 35

VALTRA
 N154ED
 T214D
 T234D SmartTouch

Kontakt:
 Brian Bagge HansenTlf: 20 60 91 67Kontakt os for mere information, priser og bookning af demokørsel

3x260 - Demotraktorer.indd   1

16-10-2017   09:56:05

ScanMek Øst i Ringsted fik en god start Arbejdsulykke ved kendt slot på Sjælland

Konsulent med en hel busfuld sikkerhedSIDE 3

SIDE 28

SIDE 8-9

Grise er udskiftet med chokoladeGitte og Ronnie Rom Hansen droppede grisene og ombyggede en tom 

svinestald på gården ved Assendrup nær Køge til et chokoladeværksted 

og gårdbutik. 

TEMASIDER 10-15
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Kvalitetsbyggeri til tiden

Agrobyg
Biogasanlæg
Spildevandsrensning

og industribyg

Jord,- kloak,- og betonarbejde

HINDSGAUL
Entreprise
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• Halbyg
• Erhvervs- og industribyg• Biogasanlæg og spildevandsrensning• Jord-, kloak- og betonarbejde

Kim 4017 5856 / Mikael 2044 6820
Hindsgaul Entreprise - 2x55.indd   1

01-04-2014   16:21:51
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• Staldbyg • Halbyg • Erhvervs- og industribyg • Biogasanlæg og spildevandsrensning • Jord-, kloak- og betonarbejdeKim 4017 5856 / Mikael 2044 6820
Hindgaul - 2x35 forsidespot.indd   1

12-07-2016   07:11:24

Tlf.: +45 62 80 00 91 . mail: kontakt@lajo.dk

LANDBRUGETS JOBSERVICE

• Rekruttering  af medarbejdere
• Jobformidling

Se mere på www.lajo.dk

Forsidesport - rekruttering af medarbejdere.indd   1
15-12-2015   12:55:43
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12-10-2017   09:48:53

• Malkestalde• Køletanke
• Foderudstyr• Udmugning & gylle

www.klindtstaldteknik.dkinfo@klindtstaldteknik.dk74 64 28 77 - 23 95 28 79

Klindt Staldteknik - forsidemodul 86x35.indd   1

22-09-2017   13:32:09

Stenbro Allé 10
6650 Brørup 
www.btmc.dk

Service:
Deutz-Fahr:  52 10 11 67 Zetor:  52 10 11 69Du kan trygt ringe til os!

Salg:
Svenne:  40 44 30 24Johnny:  20 45 62 46Hans: 31 75 20 24

Brørup Traktor-  
& Maskincenter

Stort maskinlager kun  
48 km fra Lillebæltsbroen

Erfarne servicespecialister  Fuldt udrustede servicebiler
 Originale slid- og reservedele  Fair priser og lang levetid

Giv jorden nyt liv Vi har grubbere og undergrundsløsneretil opgaven. 

Vi kører på hele Fyn!
EGEN IMPORT
FAIR PRISER

Ring NU - nogle modeller er allerede udsolgt

47
93

www.kragmann.dk

DENMARK

Se mere på www.kragmann.dk

Værkstedsvej 8-10 • DK-5500 Middelfart • Telefon 64 41 28 60

VINTERSERVICE SÅ ER DET IGEN     VED AT VÆRE TID TIL AT BESTILLE  DIN VINTERSERVICE!Vores montørteam er klar til at lave vinterservice, 
og vi er selvfølgelig klar med et godt tilbud!

Ring på tlf.
52 13 36 80

12% rabat 
på reservedele 
og arbejdsløn.

Bestil vinterservice inden 1. december 
og opnå følgende fordele:• 12% rabat på reservedele.• 12% rabat på timeløn.• Mulighed for forlænget kredit på dit vinterservice 

 mod reduceret rabat.Muligheden for rabat bortfalder, hvis ikke vinterservice er udført senest 30. april 2018 

 Forlænget kredit kræver kreditgodkendelse, så ring til os og hør om dine muligheder.
Vi har et team med en bred vifte af kompetencer og laver 
selvfølgelig maskiner af alle mærker, uanset hvor de er købt.
Ring i dag og bestil din service hos vores værkfører Brian Ditlevsen.

43-17 Vintereftersyn - 3x260.indd   1

17-10-2017   08:31:28

Løg i lange banerLigesom det øvrige markarbejde er bjærgningen af de store arealer 
med spiseløg på Gyldensteen Gods generet af de mange regnvejrs-
dage her i efteråret. Til gengæld har sommeren været rigtig god for 
godsets specialafgrøder.

LØG OG HALLOWEEN-GRÆSKAR PÅ GYLDENSTEEN – SIDE 6-7

- Det er været en super vækstsæson med jævn sommervarme og tilpas nedbørsperioder, 

siger driftsleder for markbruget på Gyldensteen Gods, Jesper Bloch Nielsen. I et par sol-

skinsdage med frisk vind var ikke mindre end 17 mand, to løglæssere og syv transportvog-

ne i efterårsferien i gang med bjærgningen, her på et areal med gule løg  ud til det 600 

hektar naturområde, som Aage V. Jensens Naturfond har genetableret ved Bogense. 

Foto: Erik Hansen 
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Salg, montering og  
service af:

∫ Skraberobotter
∫ Skrabeanlæg ∫ Kobørster

∫ Gardiner ∫ Inventar
∫ Og meget andet til landbruget

www.farm-montage.dk

Farm Montage - forsidemodul 2x35 - salg montering og service.indd   1 09-08-2017   13:38:27

Skovejere - se her!
Har du et parti løvtræ eller nåletræ, du vil sælge, 

gerne på roden. Vi skover selv også til flisning.

Ring tlf. 20 73 43 44 eller tlf. 30 71 64 88

Brdr Pedersen_2x35 forsidespot.indd   1 10-07-2017   10:29:36

V
i 

ti
lb

y
d

e
r:

• Alt i ventilationsanlæg
    Inkl. frekvens regulering

• Naturlig ventilation
    Inkl. vejrstation

• Foderautomater
• Multifasefodring
• Veje-/Mixersystemer
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Rotorannonce 4f.pdf   09/11/04   10:43:18

• Alt i ventilationsanlæg
    Inkl. frekvens regulering

• Naturlig ventilation
    Inkl. vejrstation

• Foderautomater
• Multifasefodring
• Veje-/Mixersystemer

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rotorannonce 4f.pdf   09/11/04   10:43:18

• Alt i ventilationsanlæg
 Inkl. frekvens regulering
• Naturlig ventilation
 Inkl. vejrstation
• Foderautomater
• Multifasefodring
• Veje-/Mixersystemer
• Højtrykskøling
• Biologisk luftrensning
• Tubeventillation

LAVENERGI

Industrivej 8 . 6800 Varde 
Tel. 75 22 10 00 . Fax 75 21 12 21

Email:rotor@rotor.dk . www.rotor.dk

Rotor Vi tilbyder Lavenergi 2 sp.indd   3 29-03-2016   10:54:18

Østermarksvej 39 · 7250 Hejnsvig · 7533 5900 · www.moebergstaldbyg.dk

· kvægstalde
· svinestalde 
·  total-/hoved- 

entreprise

Vores  
ekspertise  

er din garanti  
for det bedste  

resultat!
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Mere end 30 års erfaring inden for 

landbrugsbyggeri 
Møberg staldbyg sætter en ære  
i at give kyndig og kompetent  
rådgivning i planlægningsfasen  
og under hele byggeforløbet.
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Se fl ere efterårstilbud på www.heden-fyn.dk

Maskinforretning A/S
TLF. 62 66 12 30  |  5750 RINGE

SALG - LANDBRUG
Jack Petersen 40 26 18 09
Michael Christensen  20 25 64 88
Søren Bertelsen 20 13 12 30

SALG - HAVE PARK
Glenn Nielsen  21 33 54 58
SALG - STEVNING
Bent Hansen 29 47 15 28

www.heden-fyn.dk   |   heden@heden-fyn.dk

id15328609 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

Kick-Off tilbud i HEDEN til sæson 2018

bl.a. på den 
nye ESPRO 3 
- 4 eller 6 m

af nye MASSEY FERGUSON traktorer 
og vi mangler brugte traktorer, så det er lige NU, 

du handler bedst & billigst!

af nye 

Kick-Off tilbud i HEDEN til sæson 2018

af nye MASSEY FERGUSON traktorer af nye 

Vi har købt

STORT IND

10 stk. 
på vej!

2 stk. MF 7726

1 stk. MF 8740

1 stk. MF 6715

2 stk. MF 5712

1 stk. MF 4708

2 stk. MF 7720

1 stk. MF 7718

AGCO fi nans er  
selvfølgelig klar 

med en billig
fi nansiering!

43-17 Heden - SYD 3x260.indd   1 13-10-2017   08:27:28

Landbruget  
markerer sig 
kommunalt
POLITIK Med under tre uger til kommunal-
valget, er kampen om vælgernes krydser gå-
et ind. En kamp landbruget i den grad også 
har involveret sig i, med arrangerede væl-
germøder rundt om i landet – og flere un-

dervejs op til selve valgdagen den 21. no-
vember. Forleden var det Høgelund Mejeri, 
der dannede rammen om et vælgermøde i 
Haderslev, hvor byens betydelige landbrugs- 
og fødevareklynge, var på dagsordenen.

LÆS SIDE 6

TEMA: BYGNINGER PÅ LANDET – SIDE 9 - 14

Byggeri med stil
BYGNINGER Design og funktionalitet går op i en højere enhed hos Arkitektladen A/S i 

Ribe, der som et af sine specialer, har stuehuse og andre landbrugsbygninger. 

Torsdag den 26. oktober 2017      Nr. 43      Uge 43      11. årgang  

Til samtlige jordbrugere i Midt-, Vest- og Nordjylland      www.landbrugnord.dk

HIMMERLANDS KLOAKSERVICE TLF. 98 55 11 15

• SPULING AF GYLLE • RENGØRING AF ENSILAGEPLADS

forsidespot - 2x35.indd   2

07-09-2017   09:39:40
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• Alt i ventilationsanlæg

    Inkl. frekvens regulering

• Naturlig ventilation

    Inkl. vejrstation

• Foderautomater

• Multifasefodring

• Veje-/Mixersystemer
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• Alt i ventilationsanlæg

    Inkl. frekvens regulering

• Naturlig ventilation

    Inkl. vejrstation
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• Alt i ventilationsanlæg

 Inkl. frekvens regulering

• Naturlig ventilation

 Inkl. vejrstation

• Foderautomater

• Multifasefodring

• Veje-/Mixersystemer

• Højtrykskøling

• Biologisk luftrensning

• Tubeventillation

LAVENERGI

Industrivej 8 . 6800 Varde 

Tel. 75 22 10 00 . Fax 75 21 12 21

Email:rotor@rotor.dk . www.rotor.dk

Rotor Vi tilbyder Lavenergi 2 sp.indd   3

29-03-2016   10:54:18
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Fra 1000-5600 kg · Fra 20-76 HK

Giant har det største udvalg af fabriks optioner og originale redskaber

Ring til Morten på 23 34 76 37

og aftale tid for demo 

Terex TC 25,

årg. 2008, timer 980,

med tiltskovl og 2 graveskovle

Pris  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

149.995

Hydrema 926 C2,

årg. 2006, timer 3100, med udskud på

gravarm, flot maskine

Pris . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 649.

900

Terex TC29
med powertilt, årg. 2011, timer 100.

Maskinen er som ny, incl. 3 skovle

Pris  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

238.000

Claas Targo C50 

Snild lille teleskoplæsser, årg. 2004, timer

1900, med skovl og pallegaffel

Pris  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

215.000

Bobcat E10, 

årg. 2009, timer 370,

med MH skifte og 2 skovle . . . . . .95.000

Takeuchi TB 145, årg. 2007, timer 1800,

med hydremaskifte, 1 stk. tiltskovl,

1 stk. graveskovl . . . . . . . . . . . 
.225.000

Caterpillar 438c allwell ster rendegraver,

årg. 1997, timer 6200  . . . . . . . . . .168.0
00

Komatsu PC 15-8, årg. 2005, timer 2000,

med becofæste og 2 skovle. . . . . . 85.000

Kubota KX 008-3, årg. 2006, timer 350,

med beco fæste og 2 skovle . . . . . 79.995

W. J. MASKINSERVICE A/S

TEREX OG GIANT forhandler

Bøgildsmindevej 9 - 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249 - 2334 7637 - www.wjmaskinservice.dk

Ring til 
Morten og 

aftal tid for 
en demo...

Tlf.: 2334 7637

W J Maskinservice 3x86.indd   1

01-02-2017   13:21:55

DM I PLØJNING
27.-28. OKTOBER 2017

WWW.DMPLOV.DK

Jens Iversen - 2 x 35 - Forsidespot - DM i pløjning.indd   1
26-09-2017   10:53:03

Besøg os på vores hjemmeside 

www.agrotek.dk

VALTRA
34 års erfaring 

www.agrotek.dk
Adresse: Lupinvej 15 9500 Hobro 

Tlf.: 96574700

Mail: info@agrotek.dk

- din maskinhandler i Nordjylland

Demokørsel
Pøttinger C4 såmaskine 

m/gødning og frøudstyr

- Din maskinhandler i Nordjylland

AgroTek 3x260 uge 36-17.indd   1

29-08-2017   07:02:09

Forrygende ejendomssalg

Salget af landlig idyl nær byen går så stærkt, at man i nogle 

områder ligefrem kan tale om mangel på boliger.
TEMA
11-13

LÆS SIDE 6-7

De uhyggelige 

lygtemænd, som kendes 

fra Halloween, er i år 

mislykkedes ved 

græskaravler Esben 

Tøttrup, Bjerringbro. 

Hvor han normalt avler 

over 30.000 græskar, 

skal han i år kigge vidt 

for overhovedet at 

komme op på 1.000.

Uhyggelig 
Halloween

-høst

8-10

2-3

LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS      HVER DAG

Sådan kan man naturligvis ikke argumentere

Dunkelt land  over lysåbne arealer
En dom og erstatning til en landmand om lysåbne arealer  

er anket af Landbrugsstyrelsen.  
Advokat er overrasket over anken.

Fredag

NR. 188    13. OKTOBER 2017 
48. ÅRGANG

 De vil have  »rigtige« jersey-køer 
Den skandinaviske ejerkreds bag Danish Jersey kræver, 

at 99,5 procent af tyren er jersey.  
Et godt salgsargument over there viser det sig.

WWW.EFFEKTIVTLANDBRUG.DK

 

 

Op med humøretikke alt behøver være gråt

Gylletanke - Overdækninger - Beholderkontrol 

Stabile og holdbare beholderløsninger  

Fabriksvej 8  |  DK-7800 Skive  |  www.aconsult.dk 

Kontakt os og få mere info... info@aconsult.dk   +45 9687 5800

HP 300 giver færre tilfælde af diarre, 
så svineproduktionen på Ørelykkegård kører stabilt. hamletprotein.dk

Ørelykkegård har fået
sundere smågrise med HP 300www.agrofyn.com

www.agrofyn.com

AgrofynApSwww.agrofyn.com

Claus AndresenIndustrivej 59 - 5750 RingeTelefon 40 27 41 71

Amazone KG 3000 SPECIAL / AD-P SUPER 3 meterVelholdt 3 meter såsæt med kileringsvalse og barjordsmarkør, årgang 2011, sået ca. 1.000 ha

 

kr. 175.000,-

Øget grisevelfærd med rettidig strategisk  medicineringMuligheden for at anvende strategisk medicinering af  

pattegrise er afgørende for at opretholde dyrevelfærden  

i farestaldene. 
Når man lever af at producere smågrise, betyder navlebrok, 

ledbetændelse og øget dødelighed meget for renta biliteten 

af bedriften. Det konkluderer dyrlæge Lars Morten Jensen, 

Porcus, og dyrlæge Anne Schultz fra Vet-Team  

efter et fælles projekt hos en række soholdere.
n Dyrlæge Lars Morten Jensen, Porcus, vurderer sammen med dyrlæge Anne 

Schultz fra Vet-Team, at det både er i forbrugerne og landmændenes interes-

se, at muligheden for strategisk medicinering er til stede i de besætninger, 

hvor der ses problemer, så dyrevelfærden kan opretholdes.  Foto: Porcus

6-7

8-11

6

LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS      HVER DAG

Det er nemlig den, der har vedtaget  uhyrlighederne

Økolog: Hold sammenDen følelsesladede debat i kølvandet på Coops  

Samvirke-forside skal ikke splitte os, lyder en opfordring 

fra Kolding Herreds Landbrugsforening.

Torsdag
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 Okay at skyde  en ulv i nødværge Hvis en ulv angriber et husdyr, kan det være lovligt at skyde den  

efter reglerne om nødværge. Det fremgår af ministersvar.

WWW.EFFEKTIVTLANDBRUG.DKRentabiliteten i svineproduktionen  
er den højeste siden 2001

Rentabiliteten i svineproduktio-nen ser ud til at være toppet i  første halvår af 2017, når man  ser på slagtesvineproduktionen,  
smågriseproduktionen og den  integrerede produktion under ét. 

Også her i efteråret er rentabili-teten i de tre produktionsgrene i Danmark på det højeste niveau 
lige siden 2001. Det var da muren 
i Tyskland forsvandt, og svinepro-
duktionen i det gamle DDR brød 
sammen til fordel for den danske 
eksport, oplyser chefkonsulent i 
Seges, Finn Udesen.

www.milcotec.com

Lån mig  gratis
i 10 dage

 

LÅN MIG GRATIS I 10 DAGE Nu har du mulighed for at låne en Urban Milkshuttle gratis i 10 dage. Du vælger selv om det skal være med 

eller uden mulighed for pasteurisering. Vi sørger naturligvis for levering på din adresse.

Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46.
Læs mere om vores øvrige Urban produkter på vores hjemmeside 

http://www.milcotec.com/pl/Urban_94629.aspx
KILCO RENGØRINGSPRODUKTERVi forhandler rengøringsprodukter til både malkestalde, robotter og mælketaxa’er og til 

konkurrencedygtige priser. Når du køber Kilco’s rengøringsprodukter hos os, får du muligheden for at

modtage gratis rådgivning fra Kilco’s egne konsulenter.
Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46.

Læs mere om vores alle vores rengørings- og kemiprodukter på vores hjemmeside

http://www.milcotec.com/pl/Kilco-reng%C3%B8ringsmidler_113788.aspx

Ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46.Læs  om vores øvrige Urban produkter på  vores hjemmeside. 

Vi forhandler også: KILCO  
RENGØRINGSPRODUKTER  Læs mere om alle  rengørings- og kemiprodukter på vores hjemmeside:www.milcotec.com

Vindmøller købes til markedets bedste priser
Alle størrelser. Overalt i Danmark.
 
Ring eller skriv til Jesper Pedersen på  
28 29 50 44 eller jesper@windestate.com.

Wind Estate A/S · Læsøvej 1 · 8940 Randers SV 
Tlf. +45 87 61 11 44 · www.windestate.com

www.agrofyn.com

www.agrofyn.com

AgrofynApSwww.agrofyn.com

Claus AndresenIndustrivej 59 - 5750 RingeTelefon 40 27 41 71

MAC 19 tons maskintrailer LOADED
På lager til 
omgående levering

Priser fra 

 

kr. 110.000,-

7
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Kunne der laves en 
fleksibel løsning,  
hvor man ikke ser så 
stift på landegrænser

Fælles oprør  
mod gylle-frist  
Det vækker harme i landbrugets kredse hos både L&F, BL og lokale landboforeninger, at Esben Lunde Larsen (V) afviser at forlænge fristen for gylleudbringning. 

Onsdag
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 Medvind til  
sønderjysk biogas 
Er biogas vejen frem? Ja, siger lokale landmænd i Sønderjylland. Foreningen BioenergiSyd får opbakning til to nye store  biogasanlæg ved Sønderborg. 

WWW.EFFEKTIVTLANDBRUG.DK

www.milcotec.com

Lån mig  
gratis
i 10 dage

 

LÅN MIG GRATIS I 10 DAGE 
Nu har du mulighed for at låne en Urban Milkshuttle gratis i 10 dage. Du vælger selv om det skal være med 
eller uden mulighed for pasteurisering. Vi sørger naturligvis for levering på din adresse.Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46.Læs mere om vores øvrige Urban produkter på vores hjemmeside http://www.milcotec.com/pl/Urban_94629.aspx

KILCO RENGØRINGSPRODUKTER
Vi forhandler rengøringsprodukter til både malkestalde, robotter og mælketaxa’er og til 
konkurrencedygtige priser. Når du køber Kilco’s rengøringsprodukter hos os, får du muligheden for at
modtage gratis rådgivning fra Kilco’s egne konsulenter.
Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46.Læs mere om vores alle vores rengørings- og kemiprodukter på vores hjemmesidehttp://www.milcotec.com/pl/Kilco-reng%C3%B8ringsmidler_113788.aspx

Ring til Bjarne Moisen  
på tlf. 51 82 47 46.
Læs  om vores øvrige 
Urban produkter på  
vores hjemmeside. 

Vi forhandler også: 
KILCO  
RENGØRINGSPRODUKTER  Læs mere om alle  
rengørings- og kemiprodukter  på vores hjemmeside:
www.milcotec.com

LEVUCELL SB 
- levende gærceller til søer

Færre døde søer

Ring til Lallemand,
Agronom 
Jens Peter Hansen, 
tlf. 28 34 70 53 Lallemand Animal Nutrition 22 96 21 04 . bhansen@lallemand.comwww.lallemananimalnutrition.com

Lallemand Animal Nutrition

www.agrofyn.com

www.agrofyn.com AgrofynApS
www.agrofyn.com

Claus AndresenIndustrivej 59 - 5750 Ringe
Telefon 40 27 41 71

Lemken 
COMPACT-
SOLITÄIR 
9/600 KHD 
6 meter 
med gødningsplacering, 
årgang 2014,
ca. 2.800 ha

  

med gødningsplacering, 

kr. 525.000,-

5

Ønsker mere 
debat på 
kvægmøder
De årlige, traditionelle regionsmøder arrangeret af  L&F Kvæg har fået nyt navn: Dialogmøder.
- Jeg vil gerne høre, hvad man har af udfordringer i det daglige. Derfor har vi ændret formen på møderne, så der i højere grad bliver lagt op til dialog og diskussion, lyder det fra Christian Lund. Han deltager som formand for første gang efter i foråret at være blevet valgt til at stå i spidsen for de danske kvægbrugere. 

Dialogmøderne løber af stablen over hele landet  de næste par uger.
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Det er det, der 
på moderne 
dansk kaldes 
godt spin

Jubler over  
international evaluering
Resultatet af den internationale evaluering af det faglige grundlag 

for vandområdeplanerne er en kæmpe sejr, lyder det fra en  

meget tilfreds formand for Bæredygtigt Landbrug.

Tirsdag
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 Glæder sig over  
fremgang i fjord
Selvom Danmarks Naturfredningsforening hele tiden har 

fortalt os, at det bare bliver værre og værre, er fremgangen 

for vandmiljøet i Ringkøbing Fjord en cadeau til 

landbruget, siger landboformand.

WWW.EFFEKTIVTLANDBRUG.DK

Må vi købe dine grise?

Med os er det altid en god handel

VINDERSLEV
NV-Randers A/S

DK-8920 Randers NV

www.vinderslev.dk    offi ce@vinderslev.dk         

Troels Lange  20 80 20 37

Finn Berg Larsen  89 11 33 47

Michael Vinderslev  20 80 20 01

NV-Randers

Gode priser nu 

og gode priser senere

www.agrofyn.com

www.agrofyn.com

AgrofynApS
www.agrofyn.com

Claus Andresen
Industrivej 59 - 5750 Ringe

Telefon 40 27 41 71

Danfoil 
Airboss
1000 ltr. 
24 mtr. med injektion,

GPS, fronttank,

årgang 2014,

kørt få ha 

Kun

kr. 205.000,-

Endelig kom solen
I går eftermiddag kunne driftslederen på 

fynske Sanderumgaard endelig glæde sig 

over, at solen kom frem, og luften blev en 

smule mere tør. 

AF BØJE ØSTERLUND

n På Sanderumgaard, der 

er Fyns største producent af 

spisekartofler, er man, trods 

tilsmilet af et lidt mindre areal 

med kartofler i år, bagud med 

kartoffeloptagningen ligesom 

mange andre steder.

- Vi har en daglig udfordring 

med at levere friskoptagne 

kartofler til Rema-butikkerne, 

som vi forsyner. Her må vi lede 

lidt efter, hvor det er bedst at 

køre, fortæller driftsleder Hen-

rik Terp.
- Der er stadig brug for 15 

til 20 arbejdsdage med kartof-

feloptageren, så det hele har 

da været lidt mere bøvlet end 

normalt. Alligevel synes jeg, 

det er gået fornuftigt, og hos 

os har der ikke været mange 

såkaldt vandsure kartofler, 

altså kartofler, der går til, for-

di de har siddet under vand i 

flere dage. 

Høj luftfugtighed
Straks efter optagningen tør-

res kartoflerne i tørrecontai-

nere. 
- Men i lang tid har luften 

været så fugtig, at det ikke tør-

rer ret meget, selv om vi blæser 

i kartoflerne. Vi mangler nogle 

dage med solskin og tørt vejr, 

konstaterer Henrik Terp. 

I går eftermiddag kom opta-

geren i gang og kunne køre på 

Sanderumgaards mere højtlig-

gende marker. 
n De steder, hvor der kan køres, kan der fortsat tages spisekartofler op af fin kvalitet og med pæne udbytter. Her fra Sanderumgaard 

i går.  Foto: Bøje Østerlund

Læs også:

Kartoffel-katastrofe i Vildmosen

Kartoffelkvaler med store regionale forskelle7-10
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Nu skal der så 

»bare« sættes 

handling bag 

ordeneRobot-gård
- Mit job er i dag at indstille computerne og at observere 

køerne. Ikke andet, fortæller hollandske Ronald Wolters. 

Alt andet arbejde på hans 240 køers gård klares af 

Lely-robotter.

Weekend
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 Gødnings� bre som strøelse

Amerikanerne har taget gødningsfi bre til sig som strøelse i 

malkekvægstalde. Dét vil sætte gang i interessen herhjemme, 

vurderer forhandler. 
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15-21aktuelt

Udstyr til kvæg- og malkestalde

Driftssikker arbejdsglæde

- hele dagen i mange år...

40

www.scantruck.dk • Tlf. +45 96 147 147 

LEVUCELL SB  

- levende gærceller til søer

Færre døde søer

Ring til Lallemand,

Agronom 

Jens Peter Hansen, 

tlf. 28 34 70 53

Lallemand Animal Nutrition 

22 96 21 04 . bhansen@lallemand.com

www.lallemananimalnutrition.comLallemand Animal Nutrition

Vores bedste silo med 

unikke egenskaber!

• Skånsom fyldning

• Naturlig ventilation 

 hindrer kondens

• Massestrømning 

 “Først ind - Først ud”

• Bedre foderhygiejne

• Bedre foderudnyttelse

• Velegnet til alle typer 

 af foder samt råvarer

• Størrelser fra 6-80 m3

• 10 års materialegaranti

MAFA Unik

Tel. 54 78 86 85 . claus@mafa.dk . www.mafa.se

MAFA Unik 2x86.indd   1

03-03-2017   12:24:44

Minister garanterer 

fagligt funderede vandplaner

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde 

Larsen (V) udstikker nu en klar garanti 

efter international evaluering af det fag-

lige grundlag for vandområdeplanerne: 

- For mig er det vigtigt, at ingen land-

mænd bliver stillet over for reduktions-

krav, som ikke er fuldt ud velbegrundet 

rent fagligt. 2-3




