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Landbrugets erhvervsavis  hver dag...

Torsdag

Afgrødernes udbyttepotentiale er langt større, end vi har
gået og bildt os ind, lød det fra chefkonsulent Vagn Lundsteen på AgroPro’s planteavlskonference i går.

Teamleder i Agrocura, Jens Schjerning, opfordrer nu
landmænd med eurolån til at overveje at købe en
tre års-renteswap.
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47. årgang
www.effektivtlandbrug.dk
Løssalg 10 kr.

Højeste potentiale for
udbytte er i Danmark

EN NY DAG
I stedet holder
branchen
vejret og tænker ligesom De Nattergale:
»Vi må da håbe, det
bli’r bedre i morgen«

Ridser i Danmarks ry rammer
særligt eksport fra landbruget
Dårlig omtale i udlandet rammer landbrugseksporten hårdere end
andre brancher, siger
brandingekspert.
AF FLEMMING ERHARD

n Det er specielt ømtåleligt
for landbrugseksporten, når
Danmark hænges ud i de internationale medier som i
disse dage, hvor de nye flygtninge-lovregler har ført til
sammenligninger med Nazityskland.
Det skyldes, at landbruget
i særlig grad har markedsført
bacon og smør, m.m., som
produkter af danske værdier om velfærd og demokrati.

- Smykkesagen er mere skadelig
for Danmarks omdømme end
karikaturkrisen med Muhammed, mener brandingeksperten
Mads Mordhorst. (Foto: Bøje
Østerlund)

Værdier, der nu pilles ned i
internationale medier som
utroværdige, siger lektor og
ph.d ved Copenhagen Business School (CBS), Mads
Mordhorst.
- Det her kan godt blive
skadeligt på sigt og give problemer for den danske fødevareindustri, siger lektoren.
Han har som brandingekspert
forsket blandt andet i Arla og
i markedsføring af bacon i
Storbritannien under brandet
Danish.

Mere skadelig
end Muhammedkrisen
Efterhånden har der hobet sig
så mange dårlige historier op
om Danmark i de udenlandske medier, at den dårlige om-

tale godt kan vise sig at få en
effekt, siger Mads Mordhorst,
og opremser grænsebomme,
skræmmeannoncer, frika-

dellesagen fra Randers og nu
smykkesagen.
- Den her sidste sag er mere
skadelig for Danmarks om-
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dømme end karikaturkrisen
med Muhammed. For nu
begynder udlandet at se et
mønster. De internationale
medier begynder at koble sagerne sammen, og så sætter
det sig fast som en fortælling
om Danmark, siger Mads
Mordhorst.
Arla vurderede i selskabets
2006-regnskab, at Muhammed-krisen i løbet af året
havde kostet selskabet 450
millioner kroner.

Mads Mordhorst understreger, at effekten af dårlig omtale
af en nation er svær at måle.
Og det er under alle omstændigheder heller ikke noget, der
slår voldsomt hårdt igennem
på den totale eksport.
Arla og Danish Crown oplyser, at de ikke har mærket
noget til den aktuelle ballade.
I Landbrug & Fødevarer siger direktør Karen Hækkerup
i en skriftlig udtalelse:
- Som det er lige i øjeblikket,
har vi ingen grund til at tro,
at det får effekt for eksporten.
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Vi må da håbe, det
bli’r bedre i morgen
n DER ER NOK en del i landbrugskredse, der ser med
bekymrede øjne på den megen negative medieomtale, som
de seneste asylstramninger, der blev vedtaget i Folketinget onsdag, har givet Danmark verden over. Og selvom
man måske kan undre sig og mene, at tingene er ude af
proportioner, så skal man næppe undervurdere det, som
foregår netop i disse dage.
FAKTISK ER DER folk med forstand på branding, som
ligefrem trækker paralleller mellem den nuværende situation og situationen under den såkaldte Muhammedkrise i
2005-2006. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Rasmus Boserup, siger således til Kristeligt
Dagblad, at kritikken af Danmark i verdenskendte medier
er ved at komme ud af kontrol. Han tilføjer, at situa
tionen nu på mange måder minder om
optakten til Muhammedkrisen for godt
ti år siden. En krise, der blandt andet
KRISEPLAN
kostede Arla betydelige markedsandele
Men hvis det,
og et tab i 2006 på anslået 400 milvi nu ser, og
lioner kroner i Mellemøsten.
som ifølge en
DEN UDENLANDSKE KRITIK skal med
andre ord tages dybt alvorligt – ikke
mindst i landbrugskredse. En eksporttung erhvervsgruppe, som fødevareklyngen udgør, står således endnu
engang til at kunne blive taber i et
politisk spil, som hverken landmænd
eller deres virksomheder har den fjerneste indflydelse på.

Landets største
mælkeproducent
indgår overenskomst
Mælkeproducent Jørn
Kjær Madsen melder
sig ind i GLS-A og bliver dermed omfattet
af en overenskomst.
Dermed undgår han
den sympatikonflikt,
som ville have startet i
næste uge.
AF LASSE EGE PEDERSEN

ekspert vækker
n I går morges blev de sidste
mindelser tilba- papirer underskrevet, og mælge til begyndel- keproducent Jørn Kjær Madsen af Muham- sen, der driver I/S Rønhave
ved Bramming med omkring
medkrisen,
40 ansatte, er dermed nu omgår yderligere
amok, hvad er fattet af en overenskomst.
svaret så? Hvad Mælkeproducenten, der har
landets største mælkeprodukindeholder kri- tion med 2.100 køer, har meldt
seplanen i virk- sig ind i arbejdsgiverforeninsomhederne og gen GLS-A, og bliver dermed
på Axelborg?
omfattet af jordbrugets over-

MÅ VI BARE minde om, hvor dybe økonomiske spor, den endnu uafsluttede
Ukraine-krise mellem EU og Rusland har
sat sig i hver en dansk landbrugsbedrift.
Skal erhvervet, der på den konto har noteret store milliard‑
tab, nu også til at få på tæven for asylstramninger udstukket
på Christiansborg, tænker mange landmænd sikkert.

AT ET SÅDAN scenarie ikke er helt grebet ud af den blå
luft, fik vi et bevis på i går. Her bragte den engelske avis
The Guardian en karikatur af Danmarks statsminister, som
er iført, hvad der minder om nazi-uniform stående ved
en gris, med tydelige referencer til dansk bacon, bryggeriet Carlsberg og legetøjskoncernen Lego. Vi gengiver
tegningen i dagens avis, fordi det er relevant at vise,
hvorledes landbrugsejede virksomheder nu inddrages i
kritikken af Danmark.
ALLE DE FIRMAER, der på den måde trækkes ind i asyldebatten og kritikken af Danmark, prøver på bedste vis at
holde sig ude. »Det er ikke det, vi beskæftiger os med«,
har de alle lært, de skal sige. Og det gør de så. Klogeligt.
Men hvis det, vi nu ser, og som ifølge en ekspert vækker
mindelser tilbage til begyndelsen af Muhammedkrisen,
går yderligere amok, hvad er svaret så? Hvad indeholder
kriseplanen i virksomhederne og på Axelborg?
INDTIL VIDERE SYNES ingen at have et konkret svar.
I stedet holder branchen vejret og tænker ligesom De
Nattergale: »Vi må da håbe, det bli’r bedre i morgen«.
Det er i sandhed et håb, vi er mange, der kan tilslutte os.

enskomst.
- Det er fint for os, siger Vagn
Henriksen, formand for 3F’s
grønne gruppe.
I løbet af formiddagen i går
trak 3F sin sympatikonflikt
tilbage. Det betyder, at landmanden undgår en situation,
hvor Arla-bilen ikke kommer
og henter mælken. Virksom-

heder med overenskomst, og
det har Arla, må således ikke i
en sympatikonflikt hverken få
eller levere ydelser til en konfliktramt virksomhed.

Koster jobs
Det lykkedes i går ikke for Effektivt Landbrug at få en kommentar fra Jørn Kjær Madsen.
Landmanden har flere gange
gjort klart, at han ikke ønsker
at tage en stor principiel arbejdsmarkedskamp. Han har
fortalt, at virksomheden har
råd til at tegne en overenskomst, men der kommer til
at ske tilpasninger på gården,
da der stadig kun er de samme lønkroner i budgettet som
hidtil. Det vil sige, at han nu vil
få færre medarbejdere, som
til gengæld også skal arbejde
stærkere.
Det lykkedes for Landbrugsavisen.dk i går at få en kommentar fra en tydeligt rørt Jørn
Kjær Madsen.
- Det er rart at være færdigt
med det, men jeg har det rigtig
skidt med, at overenskomsten
betyder, at nogle af mine ansatte er nødt til at finde andet
arbejde, da de ikke vil kunne
klare det øgede arbejdstempo,
siger han.
Jørn Kjær Madsen forklarer,

at der skal ske flere omlægninger på gården. For eksempel
skal køerne fremover kun malkes to gange om dagen i stedet
for tre. Samtidig skal der arbejdes på, at selve malkningen
udføres en halv time hurtigere.

3F ser fordele
Ifølge 3F får landmanden dog
også nogle fordele, især i forhold til uddannelse af sine
medarbejdere, når han er
omfattet af en overenskomst.
- I overenskomster bliver
der indbetalt et beløb, som
går ubeskåret til uddannelser.
Så når arbejdsgiveren sender
medarbejderen på uddannelse, så kan han gøre det uden,
at det koster ham en krone.
Han får fuld refusion på lønnen, siger Vagn Henriksen,
der også fortæller, at der er
billigere forsikringer ved en
overenskomst.

Afviser revolvermetoder
Da 3F i begyndelsen af januar varslede konflikt mod
Jørn Kjær Madsen, da man
ikke kunne blive enige om
en overenskomst, lød det fra
mælkeproducenten, at der
ikke er tale om deciderede forhandlinger, når man møder
fagforbundet. Det er ligesom

at få en pistol for panden, forklarede han.
Vagn Henriksen afviser dog,
at 3F bruger revolvermetoder
i forhandlingerne.
- Når han bruger det udtryk,
så er det fordi, at vi nåede så
langt ud, at vi så os nødsaget til
at lave en sympatikonflikt. Så
med pistolen for panden, har
han jo nok ment, at så bliver
der lukket for hans mælkeleverancer. Men fra start af har
det overhovedet ikke været
målet for os, siger han.
Han fortæller, at man i mange måneder har forsøgt at få
landmanden til at tegne en
overenskomst, da den løn,
han har givet, har været 30-35
kroner i timen lavere end en
løn efter en overenskomst.

Flere på vej
Med aftalen med Jørn Kjær
Madsen håber Vagn Henriksen
nu, at flere af de større mælkeproducenter, som man har
kontaktet, nu vil følge trop og
også tegne overenskomster.
- Vi er i snak med en lang
række, og vi forventer, at vi via
dialogens vej får nogle flere
aftaler hjem, siger han.
lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Mælkeproducent Jørn
Kjær Madsen undgår
en situation, hvor han
ikke kan få afhentet
sin mælk af Arla-bilen,
da han nu har meldt
sig ind i GLS-A, og
dermed bliver omfattet
af den fælles overenskomstaftale mellem
jordbruget og 3F.
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Landbruget til styrelse:

Ikke i orden kun at tilgodese
de stædigste landmænd
Landbrug & Fødevarer
ser alvorlige begrænsninger i den model,
som NaturErhvervstyrelsen har stillet op,
som konsekvens af
den såkaldte »Demmer-sag«. Landmænd,
der har fulgt styrelsens
tolkninger, har ingen
muligheder for at få
landbrugsstøtte for
ellers støtteberettigede arealer.

DEMMER-SAGEN
AF LASSE EGE PEDERSEN

n Det

kunne umiddelbart
lyde som en god nyhed for
mange landmænd, da NaturErhvervstyrelsen tidligere på
ugen efterlyste landmænd, der
i perioden 2005-2015 havde
fået afslag på landbrugsstøtte
på arealer, som det nu viser
sig alligevel er støtteberettiget.
At de alligevel er støtteberettiget er følgerne af den
såkaldte »Demmer-sag«, lød
det fra styrelsen. Her konkluderede EU-Domstolen sidste
sommer, at en landmand godt
kunne få udbetalt støtte til

sikkerhedszoner i lufthavne.
Også landmænd med lysåbne arealer har fået afslag på
arealstøtte, selvom arealerne
er støtteberettiget.
At nyheden ved andet øjekast måske alligevel ikke er så
god for landmændene skyldes
dog, at det kun er de stædigste landmænd, der har søgt
om støtte til arealerne og fået
afslag, som nu kan få udbetalt
deres berettigede støttekroner.
Landmænd, der har fulgt
NaturErhvervstyrelsens tolkninger og undladt at søge om
støtte, kan ikke få en krone.
- Der er nogle alvorlige begrænsninger i den model, der
er stillet op. Hvis landmændene har fået underkendt et areal
og indrettet sig efter, at »okay,
det var så tolkningen«, jamen
så har de jo i de efterfølgende
år jo ikke søgt arealet. Og nu
kan de ikke få deres mistede støtte dækket, siger Niels
Lindberg Madsen, EU-politisk
chef i Landbrug & Fødevarer.

Statsstøtte-regler
Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen, Lotte Dige Toft, udtalte tirsdag, at det på grund af
statsstøtteregler ikke er muligt
at kompensere de landmænd,

som i tråd med styrelsens daværende anbefalinger undlod
at søge om landbrugsstøtte.
- Vores holdning er, at det
her er et problem skabt af
Kommissionen, da de har misfortolket reglerne og er blevet
underkendt af EU-Domstolen.
Alle andre medlemslande må
have en tilsvarende problemstilling. Miljø- og Fødevareministeriet må derfor gå sammen
med de andre lande og sige til
Kommissionen, at deres forkerte tolkning har fået skaffet
os et problem på halsen, så
der må laves et instrument,
der holder landmændene skadesløse, siger Niels Lindberg
Madsen.

Lodret sludder
Fra Bæredygtigt Landbrug
reagerede chefjurist Nikolaj
Schulz tirsdag prompte på
meddelelsen fra NaturErhvervstyrelsen. Herfra påpegede man, at styrelsen for
længst også burde have reageret på en tysk dom fra 2010,
som nåede samme konklusion
som i »Demmer-sagen«.
Nu lyder det fra Nikolaj
Schulz, at NaturErhvervstyrelsen ikke kan dække sig ind
under statsstøtteregler, når
det kommer til at kompen-

NaturErhvervstyrelsen har i denne uge meddelt, at op mod 500
landmænd får en ny vurdering i sager om landbrugsstøtte. Men det
er slet ikke nok, lyder det fra både Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer.
sere landmændene for deres
manglede arealstøtte.
- NaturErhvervstyrelsens

statsstøtte, så er den vist ikke
meget længere. EU-Domstolen har dog en fast praksis
for, hvornår staten er erstatningsansvarlig for tab, som er
forvoldt borgerne på grund af
tilsidesættelse af EU-retten,
hvilket jo netop er kernen i
denne sag, lyder det fra Nikolaj Schulz.
Han forklarer, den manglende udbetaling af den retmæssige landbrugsstøtte ikke
er en bagatel. Der er samtidig
direkte sammenhæng mellem
adfærden, der er fastholdelse af den ulovlige praksis, og
skaden, der er den manglende
udbetaling af den retmæssige
landbrugsstøtte.
- Medlemsstaterne må i
øvrigt ikke opstille strengere
betingelser end de ovenfor anførte. Det er helt utvivlsomt,
at danske landmænd har ret
til erstatning. Dette kan aldrig
alene angå formelle afgørelser,
men omfatter alle landmænd,
der i god tro har indrettet sig
på den ulovlige praksis, lyder
det fra Nikolaj Schulz.

udtalelser er lodret sludder.
At snyde sine egne borgere
for EU-midler kan aldrig blive

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Fødevarestyrelsen håber
landbruget fortsat vil samarbejde
Styrelse håber ikke,
at det får konsekvenser for det fremtidige
samarbejde med landbruget, at deltagere i
projekt, der var lovet
anonymitet til tests af
forskningsudstyr, nu
bliver offentliggjort.

MRSA
AF LASSE EGE PEDERSEN

n I perioden 2008 til 2011
deltog 48 svinebedrifter i et
frivilligt projekt med Fødevarestyrelsen. Baggrunden
var, at man ville afprøve metoder til at fastslå, om der er
husdyr-MRSA i svinebesætninger. 34 af besætningerne

viste sig at være MRSA-positive.
Deltagerne i projektet blev
lovet anonymitet, herunder
Erik Larsen, formand for L&F,
Svineproduktion, der havde
ladet sin svinebesætning teste
af Fødevarestyrelsen i forbindelse med projektet. Alligevel
må styrelsen nu udlevere listen med resultaterne til undersøgelsen til to journalister
som følge af en dom i Højesteret i fredags.
Erik Larsen fortalte, at han
er sikker på, at det kommer til
at få betydning for Fødevarestyrelsen, hvis de i fremtiden
vil lave lignende projekter om
MRSA.
- Det er jeg helt sikker på. Og
jeg vil i fremtiden også have
svært ved at anbefale folk at
gøre det. Men jeg vil selv gøre

det også i fremtiden. Vi skal
have noget viden om, hvad det
er, der sker, sagde Erik Larsen.

Effektivt Landbrug har
spurgt Fødevarestyrelsen, om
man herfra er bekymret for,

hvad det får af konsekvenser,
at styrelsen nu er nødt til at
udlevere en liste med deltagere i et projekt, som man ellers
havde lovet anonymitet.

I alles interesse

Landbrug & Fødevarers svineformand, Erik Larsen, der her ses tale
til svineproducenterne ved svinekongressen i Herning i oktober, har
hele tiden haft meget svært ved at se formålet med at offentliggøre listen over, hvilke bedrifter det var, der deltog i projektet med
Fødevarestyrelsen i 2008-2011 omkring metoder til at fastslå, om
der er husdyr-MRSA i svinebesætninger.

I en email svarer souschef
og chefkonsulent Stig Mellergaard i Fødevarestyrelsen,
at han ikke håber, at det får
nogle konsekvenser for det
fremtidige samarbejde med
landbruget.
- Fødevarestyrelsen vil
meget gerne fortsætte vores konstruktive samarbejde
med Landbrug & Fødevarer og
landmændene. Men i hvilket
omfang sagen får konsekvenser for deres lyst til at deltage i
lignende projekter, må I spørge de involverede parter om,
skriver han, og fortsætter:

- Vi er jo alle interesseret i
åbenhed omkring vores fælles projekter, som i sidste
ende har til formål at sikre
forbrugernes og eksportmarkedernes tillid til erhvervet
og myndighederne, hvorved
den fremtidige eksport kan
sikres. Fødevarestyrelsen følger naturligvis kendelsen fra
Højesteret og udleverer oplysningerne, lyder det fra Stig
Mellergaard.
Journalist Kjeld Hansen, som
har fået oplysningerne udleveret, har fortalt, at han først vil
kvalitetssikre listen, inden den
bliver offentliggjort. Det vil sige,
at han vil udelade at offentliggøre navnene på de virksomheder, der ikke længere har svin,
men som optræder på listen.
lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35
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Svensk minister
så på danske grise

NAVNE

25-års jubilæum hos Skov
n Distriktschef Niklas Bay Clausen,

44 år, har 25-års jubilæum hos Skov
A/S den 4. februar 2016.
Niklas Bay Clausen startede i 1991
i lære som engros kontor- og lagerassistent, hvor han senere blev udlært.
Senere blev han montageleder i
serviceafdelingen.
Siden 1999 har Niklas været ansvarlig for salget af Skov’s
ventilations- og farmmanagement-løsninger til svineproducenter i Midt- og Vestjylland samt Østjylland.

Den svenske landbrugsminister SvenErik Bucht besøgte
svineproduktionen på
Frihedslund ved Slagelse i mandags sammen
miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

ARRANGEMENTER

CN Maskinfabrik ny RMH-importør
n CN Maskinfabrik A/S, Tiset ved Gram i Sønderjylland, går

n Der var dansk svinekød på
programmet, da den svenske
landbrugsminister Sven-Erik
Bucht mandag var på studietur med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i svinebesætningen på Frihedslund
ved Slagelse.
Her fik de både indblik i en
topmoderne dansk svinebesætning og hørte oplæg om
en anden dansk svineproducents erfaringer med løsdrift
i farestalden. Og så fik de to
ministerkollegaer ikke mindst
lejlighed til at diskutere eksport, dyrevelfærd og bekæmpelse af MRSA.

Kvalitetsstempling
- Jeg har haft stor gavn af at
tale med den svenske landbrugsminister. Der var stor
anerkendelse af den danske
eksportudvikling, og vi talte
om koblingen mellem erhverv, stat og forskning. Vi
nåede også omkring både
dyrevelfærd og bekæmpelsen af MRSA, som er en udfordring for både Danmark
og mange andre EU-lande,
og jeg fortalte om de tiltag,
vi i Danmark har sat i værk
for at bekæmpe MRSA på en
effektiv måde, siger miljø- og

Den svenske landbrugsminister Sven-Erik Bucht så på grise på Frihedslund Læregård sammen med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Asger Krogsgaard (tv), der er næstformand i Danish Crown
og viceformand i Landbrug & Fødevarer. (Foto: L&F)
fødevareminister Eva Kjer
Hansen.
Hun fik også lejlighed til at
fortælle Sven-Erik Bucht om
nogle af tiltagene i fødevareog landbrugspakken, blandt
andet det kommende dyrevelfærdsmærke.
- Det er ikke kun danske
forbrugere, der kan få gavn

af et dyrevelfærdsmærke. Det
kan også være med til at give
dansk svineproduktion et kvalitetsstempel, som kan bruges
offensivt til at øge eksporten.
Derfor ser jeg frem til at få
indført et dyrevelfærdsmærke,
som det er aftalt i fødevareog landbrugspakken, siger Eva
Kjer Hansen.

Frihedslund
n 1.070 årssøer
n Salg af 27.000 smågrise ved 30 kg og 9.000
n
n
n
n
n
n

nyfravænnede grise ved 7 kg
UK-godkendt produktion
Søerne er løsgående i løbe- og kontrolafdelingen
Fleksible farestier med mulighed for at søerne
kan gå løse i diegivningsperioden
Svinestaldene er opført i 2005
Der drives 671 hektar
Frihedslund er ejet af Jarlfonden

Dyrevelfærd
Asger Krogsgaard, viceformand i Landbrug & Fødevarer,
der deltog i mandagens arrangement med de to ministre,
siger:
- Vi er utrolig glade for at
kunne vise dansk svineproduktion til den svenske minister. Vi havde en rigtig god
dialog om eksport, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Besøget gav en fælles forståelse
for, at vi har meget at samarbejde om. Vi har meget at lære
af hinanden, og jeg håber, at
besøget kan være et skridt til
et endnu tættere samarbejde.
Ud over besøget var de to
ministre forbi Danish Meat
Research Institute i Taastrup
og fik en præsentation af det
udviklingsarbejde, der foregår i den danske produktion
af kød.

aw

Køber fynske tyrekalve
Gårdbutikken og
slagtekalveproducenten »Enemærket«
aftager nu fynske
tyrekalve.

der i mismatch på afstamningen, bør alle kalve være
enten købt eller afvist, inden
de er tre måneder gamle, forklarer Peter Høj.
Aftalen blev indgået ved

årsskiftet, og den blev underskrevet af parterne for nyligt.

Afviste jerseytyrekalve
Aftalen drejer sig om de mange tyrekalve, der hvert år bli-

AF CAMILLA BØNLØKKE

n De fynske jerseyfolk John
Trædholm og Peter Høj har
indgået en bindende gentlemen-aftale om afsætning af
fynske jersey-tyrekalve.
Henrik Rasmussen, der driver slagtekalveproduktion og
gårdbutikken Enemærket, vil
fremover aftage tyrekalve fra
fynske landmænd, som Viking
har afvist. Det drejer sig om
cirka 80 kalve årligt.
- Tyrekalvene testes løbende efter fødsel og i praksis
senest seks uger efter fødsel.
Såfremt tyrekalvene ikke fal-

Jerseyfolkene John Trædholm (tv) og Peter Høj (i midten) har
indgået en aftale med slagtekalveproducent og indehaver af gårdbutikken »Enemærket Kalveproduktion«, Henrik Rasmussen, om afhentning af afviste genomisk testede tyrekalve.

ver genomisk testet, men som
ikke kommer igennem nøglehullet og får en fremtid som
avlstyre.
Alene på Fyn tester og afviser Viking Genetics cirka 150
jerseykalve om året.
- De afviste kalve risikerer at
blive til gene for den daglige
drift. Derfor har der været stor
interesse for at finde en fast
aftager til afviste genomisk testede tyrekalve, fortæller Peter
Høj, der sammen med John
Trædholm er medlemmer af
Jersey avlsforum samt Jersey
aktivitetsudvalg Fyn.
Ifølge den indgåede aftale
tilbyder Enemærket kalveproduktion at købe afviste jerseytyrekalve på Fyn til omkring
halvdelen af kalvenoteringen.
cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61209665

nu fra at være RMH-forhandler til ny importør af de orange
fuldfoderblandere direkte fra fabrikken i Israel, eventuelt Polen
for trailernes vedkommende.
Erling Schmidt, der er ejer og direktør i CN Maskinfabrik, er
begejstret for udviklingen.
- Vi har med succes solgt RMH i flere år, så da HCP af strategiske årsager valgte at opsige samarbejdet med RMH, skyndte
vi os at kontakte dem. Vi sælger i forvejen Lely-græsmaskiner,
Volvo-gummihjulslæssere og Deutz-Fahr-traktorer til mange
mælkeproducenter, og med RMH står vi endnu stærkere i markedet for både salg og service.
CN Maskinfabrik har netop fået to RMH-vogne hjem til levering, men de mellemlander i Tiset, og kan ses, når CN afholder
sit traditionsrige åbent hus den 29. januar.
Erling Schmidt oplever efter mange års behersket efterspørgsel efter serviceeftersyn på blanderne nu en svagt stigende
efterspørgsel.
- De store steder blander både 3, 4 eller 5 læs om dagen, så
de vil godt ofre et serviceeftersyn med et olieskifte på gearkassen, kalibrering af vægten og eventuelt nye knive på sneglen,
så de er sikre på at begynde dagens mange opgaver med en
driftssikker fuldfoderblander, siger Erling Schmidt.

Fra 9.000 til
13.500 kg mælk på et år
n Kvægbrugsudvalget i Djursland Landboforening har inviteret
mælkeproducent Lars Lomholt fra Skørping til at deltage ved
udvalgets årsmøde tirsdag den 9. februar kl. 19.30 på landbocentret i Følle.
Lars Lomholt har selv 530 malkekøer, og han vil holde oplæg
under overskriften: »Fra 9.000 til 13.500 kg mælk på 12 måneder«. Desuden er der indlæg ved forretningsfører i Vikarservice
Østjylland, Annette Brændgaard.
Inden gæstetalernes indlæg vil formanden for kvægbrugsudvalget, gårdejer Mogens Hjort Jensen, samt afdelingschef
Christian Friis Børsting aflægge beretning.
Ved det årlige valg til udvalget er Jesper Lykke Andersen,
Grenaa og Gert Vand, Kolind på valg. De øvrige i udvalget er
Mogens Hjort Jensen, Grenaa, Henrik Henningsen, Allingåbro
og Jacob Thomsen, Kni.
Alle interesserede er velkomne, men kun aktive medlemmer
af Djursland Landboforening er valgbare og har stemmeret,
oplyser udvalget.

Malkning og magi
n Der bliver magi og mange tal i luften, når Heden & Fjorden

onsdag 3. februar holder årsmøde i Kvæg, lover arrangørerne.
Undervejs fortæller rådgiver Vibeke Duchwaider om de resultater, eleverne i rådgivningscentrets grovfoderskole, har opnået.
Leder af driftsøkonomi Jacob Hvalkof sætter to streger under
resultatet, og formand for Holstebro-Struer Landboforening og
medlem af primærbestyrelsen, Kristian Gade, giver et indblik i
det politiske landskab. Formand for kvægudvalget, Dick Millenaar, aflægger beretning for udvalget, mens det bliver chefrådgiver Erling Kristensen, der afgiver beretning for kontoret.
Landmand Jack Broeders gennemgår den strategi, han følger
for at sikre lavest mulige kostpris, mens dyrlæge Signe Elkjær
Bach giver en gennemgang af »On Farm Culture«, der er et
værktøj for mælkeproducenter. Før dagen sluttes af med uddeling af Kvægudvalgets Pris, underholder mentalisten Henrik
Svanekjær med en blanding af magi, manipulation og morskab.
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Ekspert:

Nedrakning af Danmark er særligt
slemt for landbrugseksporten
Det får næppe særlig stor eller særlig
snarlig betydning for
landbrugseksporten, at
Danmark i disse dage
får ridser i sit internationale omdømme. Men
den dårlige omtale
rammer landbrugseksporten hårdere end
andre brancher, siger
brandingekspert.
AF FLEMMING ERHARD

n Det er specielt ømtåleligt
for landbrugseksporten, når
Danmark hænges ud i de internationale medier som i
disse dage, hvor de nye flygtninge-lovregler har ført til
sammenligninger med Nazityskland.
Det skyldes, at landbruget
i særlig grad har markedsført
bacon og smør, m.m., som
produkter af danske værdier om velfærd og demokrati.
Værdier, der nu pilles ned i
internationale medier som
utroværdige, siger lektor og
ph.d ved Copenhagen Business School (CBS), Mads
Mordhorst.
- Det her kan godt blive
skadeligt på sigt og give problemer for den danske fødevareindustri, siger lektoren.
Han har som brandingekspert
forsket blandt andet i Arla og
i markedsføring af bacon i
Storbritannien under brandet
Danish.
Normalt – viser forskning
– skal der rigtigt meget til at
rokke ved en nations om-

af nogle problemer, som erhvervslivet ikke har nogen del
i. Det burde vække til bekymring også hos politikerne og
især hos en regering, der gerne
vil være meget erhvervsvenlig.
Hverken Arla eller Danish
Crown har mærket noget til
balladen, oplyser de.
- Vi mærker ikke noget på
markederne til den igangværende politiske debat, siger Arlas pressechef Theis Brøgger.

dømme ude i verden. Kort
efter karikaturkrisen genoprettede Danmark sit omdømme i de fleste lande. Men nu
er det noget andet. Nu er der
risiko for, at det bliver noget
langsigtet, siger lektoren. For
efterhånden har der hobet
sig så mange dårlige historier op om Danmark i de
udenlandske medier, at den
dårlige omtale godt kan vise
sig at få en effekt, siger Mads
Mordhorst, og opremser
grænsebomme, skræmmeannoncer, frikadellesagen fra
Randers og nu smykkesagen.

L&F holder øje

Værre end Muhammed
- Den her sidste sag er mere
skadelig for Danmarks omdømme end karikaturkrisen
med Muhammed. For nu
begynder udlandet at se et
mønster. De internationale
medier begynder at koble sagerne sammen, og så sætter
det sig fast som en fortælling
om Danmark.
Mads Mordhorst understreger, at effekten af sådan en
omgang dårlig omtale af en
nation er svær at måle. Det er
under alle omstændigheder
heller ikke noget, der slår voldsomt hårdt igennem.
- Et godt omdømme vil altid give lidt medvind, mens
et dårligt omdømme vil give
lidt modvind. Det vil ikke være
sådan, at vi lige pludseligt fra
den ene dag til den anden ikke
kan sælge vores varer. Men det
hele kan blive lidt sværere.
- Man skal dog passe på med
at male Fanden på væggen.
Landbrugseksporten vil ikke
blive slået ud fra den ene dag
til den anden, og man skal

- Tegningen (i det britiske dagblad The Guardian, red.) illustrerer, at udenlandske medier såvel som
forbrugere ser en sammenhæng mellem, hvad vi siger, og hvad vi producerer. Her flettes fortællingerne
direkte sammen med blandt andet statsministeren og bacon og Lego, siger brandingeksperten Mads
Mordhorst. (Copyright: The Guardian)
produkter. Alle disse positive
fortællinger og deres troværdighed sættes nu måske under
pres.

- Den her sidste sag
er mere skadelig for
Danmarks omdømme
end karikaturkrisen
med Muhammed

MADS MORDHORST, LEKTOR VED CBS

huske på, at dansk landbrug
har et ganske godt renommé
rundt omkring i verden, som
de har skaffet gennem deres
eget arbejde igennem halvandet hundrede år.

Skadelige tegninger
Tegninger som den i den

Forbrugerne
køber identitet
Mads Mordhorst roser Lurmærket fra 1902 for at være
det måske mest betydningsfulde og stabile danske brand
nogen sinde. Lurmærket gav
lige fra starten af danske fødevarer på det britiske marked
en prisfordel i forhold til de
udenlandske konkurrenter.
- Man køber en del af den
danske identitet, fordi man
stoler på Danmark. Erhvervslivet bliver nu sat i en problematisk situation på grund

I Danish Crown siger hans kollega, Jens Hansen, om slagterikoncernens vurdering af
risikoen for eksporttab på den
her konto:
- Danish Crown kaster sig
ikke ud i den slags foreløbigt
hypotetiske spekulationer.
Det eneste, vi har mærket til
det her, er fra journalister.
I Landbrug & Fødevarer siger direktør Karen Hækkerup
i en skriftlig udtalelse:
- Vi bekymrer os selvfølgelig
altid om det danske omdømme i udlandet, fordi vi gerne
vil blive ved med at eksportere
gode, danske produkter, der
skaber arbejdspladser i hele
Danmark. Som det er lige i
øjeblikket, har vi ingen grund
til at tro, at det får effekt for
eksporten.

britiske avis, The Guardian,
er dog skadelig, forklarer
lektoren, fordi den moderne
forbruger ikke blot køber sig
til et produkt, men også til de
værdier for sin egen identiflemming@effektivtlandbrug.dk
tetsfølelse, der knytter sig til
telefon 61 20 96 67
et brand.
- I dag er identitet måske det
største marked, vi har. Det
kan man opleve ved bare at
Træuld
tage ind på en mellemklasNymosegård
TRÆULD
serestaurant.
Inden
mantilbyder
får dansk produceret træuld/redeuld til danske minkavlere.
det ideelle redemateriale til mink, anbefalet af erfarne minkavlere.
lov atTræuld
spise,erstår
der en og
fortæller
om maden
om, en kvalitet af træuld, der gør det muligt for minken at skabe en
Nymosegård
Træuldog
producerer
stabilde
og enkelte
velisoleretråvarer
rede. Træuldens egenskaber er med til at skabe et tørt og sundt redemiljø.
hvor alle
kommer fra, og hvad kokTræuld er nem at håndtere og uden støvgener. En stabil rede betyder samtidig minimal opsupplering
ken nu
har tænkt hvilket
på, atgiver
de mindre arbejde.
af redemateriale
skal udtrykke. Den fortælling
minimalt
ved oplagring, samt er økonomisk i brug.
sælgerTræuld
man fylder
i ligeså
høj grad
som maden.
Og
sådan
køber
tlf. 98
42 spånbredde
05 66 - info@jasopels.dk - www.jasopels.dk
Træuld/redeuld er middelblød kvalitet,
4mm
forbrugerne sig også ind i fortællinger
for at beslutte,
Træuld/redeuld
føres ihvem
baller á 50 kg (ca.65 x 65 x 120 cm) leveres på engangspaller
op tilnår
6 baller
( 300
kg
) pr. palle.
JasoPels
2x50.indd 1
24-09-2014 11:33:53
de skalmed
være,
de står
nede
i deres lokale supermarked.
50 kg træuld/redeuld rækker til ca. 200 tæver i hvalpesæsonen.
- Når forbrugere i dag køber
Priser er
excl.
fødevarer,
såi DKK
køber
demoms,
dem ab fabrik. Betalingsbetingelser, 8 dage netto.
også i høj grad som en idenNymosegård TRÆULD tilbyder dansk produceret træuld/
redeuld til danske minkavlere. Træuld er det ideelle redetitet – den fortælling, der er
materiale til mink, anbefalet af erfarne minkavlere.
vedhæftet disse fødevarer. Og
der har de danske eksportører
Nymosegård TRÆULD ApS
forsøgt i høj grad at bygge en
Tanghusvej 18 . 8620 Kjellerup
fortælling op om særlig høj
Tlf.: 8688 6238 . Fax.: 8688 6438
e-mail: salg@traeuld.dk
kvalitet, og laver også en velwww.traeuld.dk
færdsstatsfortælling om deres

Totalleverandør
til pelsdyrbranchen

Træuld

- Her (i den britiske avis The Independent, red.) bliver Den Lille Havfrue sat som vogter af grænsen til
Danmark. For nogle år siden blev hun sendt til Shanghai som symbol for åbenhed og det moderne Danmark. Nu er fortællingen om hende vendt om, så hun kommer til at stå for det gamle Danmark med sine
egne, nationale forestillinger fra 1800-tallet, siger Mads Mordhorst. (Copyright: The Independent)
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- Vi har verdens
højeste potentiale
for udbytte
Chefkonsulent fulgte
i går op på AgroPro’s
forsøg, hvor man
høstede 15 tons pr.
hektar i hvede i 2015.
AF JØRGEN P. JENSEN

byttenedgang. Og den ses nu i
stigende grad herhjemme.
- Det forlyder ganske vist
fra Seges, at den ikke betyder
noget herhjemme. Men det er
nok det typiske, at Seges er et
par år bagefter, lød det friskt
fra Vagn Lundsteen.

n Her i Danmark har vi ver-

Ligevægtsprincippet

dens højeste potentiale for
store udbytter i hvede. Så er
det op til hver enkelt planteavler at finde netop hans kombination af gødning, klima med
videre. Foreløbig opnåede
AgroPro sit mål på 15 t/ha i
hvede i flere forsøg i 2015.
Det fastslog chefkonsulent
Vagn Lundsteen i går på det
private rådgivningsfirma AgroPro’s planteavlsdag i Roskilde.
170 hovedsageligt sjællandske
planteavlere fyldte auditoriet
på Cromwell, mens flere på
venteliste ikke fik en plads.
- I to forsøg høstede vi 15 t/
ha i hvede og i gennemsnit af
flere forsøg 13,5 t/ha, fastslog
Vagn Lundsteen som bevis på
det mulige potentiale netop
nu.
- I vårbyg nåede vi 11 t/ha
og i vinterraps 6,5 t/ha, hvor
målet dog var 8 t/ha. Men den
»nye« virussygdom TuYV, biller, rodhalsråd og en forkert
gødningsstrategi trak udbytte
ned. Til 6,5 t/ha!
TuYV-sygdommen – eller
Turnip Yellow Virus – er et stort
problem i flere lande omkring
os med op til 30 procent ud-

Han viste derefter resultater
fra gødningsforsøg, som bekræftede, at N-gødskning efter ligevægtsprincippet var det
optimale.
- Højest udbytte fik vi ved
340 kg N/ha, som nogen nok
vil finde højt. Men der blev
kun målt 16 kg N, som afgrøden ikke udnyttede. Til gengæld manglede afgrøden 71
kg N ved lav N-gødskning på
155 kg N, som afgrøden så tog
fra jordens reserve.
- I forsøg på noget af landets
bedste jord ved Haderslev viste forsøg, at skal man undgå,
at afgrøden bruger af jordens
N-reserve, så skal man op nær
400 kg N i gødskning pr. hektar. Men det optimale varierer
fra mark til mark.

Begrænser potentialet
Det centrale er simpelthen at
finde hver marks potentiale.
Og den enkelte avler kan stort
set kompensere for både klima
og jordbund ved at vælge de
rette metoder.
- Noget, vi for eksempel skal
arbejde mere med, er opbygningen af humus. Faktisk har

UDLAND

Mælkeproducenter
i audiens hos paven
n Europæiske mælkeproducenter har opsøgt en usædvanlig

kilde i deres søgen efter solidaritet med den vanskelige situa
tion, de står i.
140 medlemmer af interesse-foreningen European Milk Board
var i går i audiens hos paven i Vatikanet for at få hans opbakning samt personlig velsignelse af sig selv og deres familie.
- Paven taler fra hjertet til os mælkeproducenter, udtaler
Romuald Schaber, præsident for European Milk Board. Han
oplever, at Pave Frans støtter mælkeproducenterne i deres
kamp for et fair og bæredygtigt landbrug og et mere retfærdigt
økonomisk samfundssystem.
- Dyder som ydmyghed, bæredygtighed og respekt for, hvad
du modtager fra naturen, er en stor del af vores liv. Pave Frans’
velsignelse betyder meget for os, og har styrket os i vore
bestræbelser på at opnå bedre produktionsvilkår, siger Romuald
Schaber.

KVÆG

Test dumper automatisk pattedyp
n I øjeblikket udbyder to firmaer (GEA og ADF) et automatisk
- Her i Danmark har vi verdens højeste potentiale for store udbytter i hvede. Så er det op til hver enkelt planteavler at finde netop
hans kombination af gødning, klima med videre. Foreløbig opnåede
AgroPro sit mål på 15 t/ha i hvede i flere forsøg i 2015, fortalte
chefkonsulent Vagn Lundsteen. (Fotos: Jørgen P. Jensen)
nogen af vores bedste jorde
det laveste indhold af humus,
og man er derfor på vej til at
udpine jorden, fastslog Vagn
Lundsteen.
Han vurderer dog, at selv
de dygtigste planteavlere kun
kan opnå 70-80 procent af en
marks fulde potentiale.
- Fra vi etablerer afgrøden,
laver vi ikke andet end at begrænse potentialet. Hvilket
dog ikke betyder, at vi ikke skal
lave noget.

Langt større
potentiale muligt
Eksemplet er tidlig såning af
vintersæd, der sidste år var en
af hovedårsagerne til store luseangreb og deraf havrerødsot
i foråret.

- Alligevel er vores vejledning helt klar på, at man forsat
skal så så tidligt som muligt.
Tidlig såning er simpelthen
det vigtigste grundlag for at
udnytte en afgrødes maksimale potentiale.
Vagn Lundsteens konklusion var, at vores afgrøders udbyttepotentiale er langt større,
end vi har gået og bildt os ind.
Resten af AgroPro’s Planteavlsdag indeholdt indlæg om
planteværn, sprøjteteknik, lejesæd, rapsdyrkning og præcisionslandbrug. Formand for
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, René Christensen,
sluttede dagen af med de nye
toner fra Christiansborg.
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 40 41 76 84

pattedypsystem. En foreløbig test af ADF-systemet har imidlertid vist, at systemet ikke er sikkert nok. En lignende test
af GEA’s system foretages sidst i januar. Specialkonsulent Per
Justesen, Seges Kvæg, meddeler, at det på baggrund af testen,
manglende test af GEA- systemet, samt fravær af relevant
dokumentation om systemernes sikkerhed, ikke er muligt at anvende de to systemer på nuværende tidspunkt. De accepteres
ikke i mejeriernes kvalitetsprogrammer. Der bliver nu foretaget
yderligere undersøgelser af pattedypsystemerne.

INDLAND

Nej, landbrugspakke gør
det ikke dyrere at være dansker
n Folketingsmedlem Simon Kollerup (S) har i Folketinget nu

modtaget svar på sit skriftlige spørgsmål til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), om ministeren mener, at det
bliver dyrere at være dansker som følge af den fødevare- og
landbrugspakke, som regeringen vedtog med støtte fra Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
Ministerens svar er ganske kortfattet:
- Nej. Fødevare- og landbrugspakken vurderes at give en
forbedring af det strukturelle bruttonationalprodukt på 1 mia.
kr. i 2020, lyder det fra ministeren.

Nyt nitratklassekort klar til marts
n Miljøstyrelsen offentliggør nu et opdateret nitratklassekort,
som kommunerne kan bruge, når de skal behandle sager om
miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Det opdaterede nitratklassekort forventes klar til anvendelse i husdyrgodkendelse.dk fra den 1. marts 2016. Fra denne
dato vil det dermed være det opdaterede nitratklassekort, der
anvendes i både nye og verserende sager, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Pimp dine spillekort op
n Traktorkort er et nyt

170 hovedsageligt sjællandske planteavlere fyldte i går auditoriet på Cromwell til AgroPro’s årlige Planteavlsdag, mens flere på venteliste
ikke fik en plads.

kortspil i samme stil som
bilkort, hvor deltagerne
konkurrerer på forskellige
traktorers tekniske data,
og så finder frem til en
vinder, som har for eksempel flest hestekræfter
og højest topfart på sine
kort.
Det nye spil kan også bruges til et ganske almindeligt slag
kort med ruder, hjerter, klør og spar.
Traktorkortet er udviklet af landbrugslærer Jens Peter Hermansen, Asmildkloster Landbrugsskole, og udgivet af Seges
Forlag.
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Ny N-kabale skal lægges anderledes
Større fokus på bundlinjen - og kun i enkelte tilfælde flere sprøjtninger - er de vigtigste
kalkulationsopgaver
forud for kommende
vækstsæson. – Regn
på, hvor og hvor meget
kvælstof, det kan betale sig at bruge, lød
budskabet hos Patriotisk Selskabs velbesøgte planteavlsmøde i
Odense i går.
AF BØJE ØSTERLUND

n - Der er sikkert nogle af jer,
der for år tilbage har hørt mig
sige, at når vi har mindre kvælstof til rådighed, er det ekstra
vigtigt, hvordan vi bruger det,
lød det afværgende fra chefkonsulent Leif Knudsen, Seges
Planter og Miljø.
- Lad nu det ligge, for det er i
hvert fald også vigtigt nu, hvor
vi for første gang i de mange år,
jeg har beskæftiget mig med
det her, har fået mere kvælstof
til rådighed, lød fortsættelsen
til de knapt 300 engagerede
planteavlere, der var til Patriotisk Selskabs traditionsrige
Planteavlsdag i Odense Congres Center i går.
Fra såvel Seges som fra Patriotisk Selskabs egne planteavlskonsulenter blev den ene
konklusion efter den anden
bragt over disken til praktisk
brug.
- Og følger vi de faglige anvisninger, der er belæg for, er
der ingen grund til at tro, at
nedvaskningen vil øges. Aarhus Universitet tror ganske
vist på en lille stigning, men
hos os anser vi den for ubetydelig. Siden 1990 har vi ved
hjælp af forbedret N-udnyttelse i især husdyrgødning halveret kvælstofudvaskningen til
havet, forklarede Leif Knudsen
situationen.

Gå efter udbyttet
Der er de senere år gennemført en del udbytteforsøg med

Næsten 300 planteavlere var i går
mødt frem til Patriotisk Selskabs
planteavlsmøde i Odense Congress
Center. (Fotos: Bøje Østerlund)

stigende kvælstofmængder.
Samtidigt er der målt på proteinindholdet i kornet.
- En tommelfingerregel er
jo, at proteinet øges med 0,2
procentpoint for hver ti kg N,
vi tilfører ekstra. Rigtigt meget
handler derfor om, hvorvidt
der er en kontant kvittering
for ekstra protein. I for eksempel vinterhvede er økonomisk
optimum 178 kg N, hvis der
ikke er ekstra betaling for proteinindholdet, mens der med
gældende forudsætninger skal
gødes med 223 kg N, hvis kornet bruges til eget foder, eller
der afregnes for proteinindholdet, udtrak Leif Knudsen
resultaterne fra forsøgene.
- Men - og det her er vigtigt – højtydende sorter giver
lave proteinprocenter, og

Chefkonsulent i Seges, Planter og Miljø, Leif Knudsen, redegjorde
i går for, hvordan man får mest ud af at have fået en større kvælstofkvote på bedriften.
lavtydende sorter giver høje
proteinprocenter. Trods dette
skal man alligevel gå efter de

Jordens frugtbarhed truet

sorter, der giver det højeste
udbytte. Gå efter vægten og
ikke efter udseendet, det gør
jeg selv, lød landskonsulentens muntre huskeregel.

Gå efter bundlinjen

n Hos Patriotisk Selskab, der fortrinsvis tæller større jordbesiddere blandt sine medlemmer, siger man næsten det samme som hippierne i slut-60’erne.
Jorden har vi lånt af vore børn, og de skal helst have den tilbage i en bedre stand ,end vi
modtog den. Forskellen er blot, at hippierne mente, de havde lånt hele kloden og muligvis
har glemt, hvor langt de er nået med projektet.
- Det er en trussel for jordens frugtbarhed og derfor for jordprisen, at de oprindelige fire
procent organisk stof i rodzonen rigtigt mange steder nu kun er to procent.
- Konsekvenserne ved at komme ind i den onde cirkel med stadig lavere kulstofindhold
i jorden, er stagnerende udbytter og hvert år et lidt mindre vindue til at få løst opgaverne i
marken. Sådan er det faktisk i hele Europa, også de steder, hvor de har haft mere kvælstof
til rådighed end vi, forklarede planteavlskonsulent Morten Eshøj fra Patriotisk Selskab.
- Få målt jeres Dexter-tal, der fortæller noget om jordens struktur. Hvis man hæver
kulstofindholdet med 0,5 procentpoint, øges vandkapaciteten med mellem fem og ti
procent. Jorden bliver simpelthen mere værd, konkluderede Morten Eshøj og fortalte, at
det reelt kun er halmnedmuldning, der virker på den sag.

bø

Planteavlskonsulent Michael
Stensgaard Toft, Patriotisk
Selskab, advokerede stærkt
for bundlinjeorientering på
afgrøderne, både hvad angår
kvælstoftildeling og plantebeskyttelse.
- Som vi har hørt, er der me-

- I skal regne på tingene, før I ukritisk kører i marken med ekstra
kvælstof. Den ekstra omkostning til gødning skal kunne betale sig,
forklarede planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft fra Patriotisk Selskab.
get lidt, der taler for generelt
at øge svampesprøjtningerne ved højere N-niveauer. Til
gengæld er timing særdeles
vigtigt ved planteværnsopgaver, så der er størst mulig

- Gå efter vægten og
ikke efter udseendet,
det gør jeg selv
LEIF KNUDSEN, CHEFKONSULENT,
SEGES, PLANTER OG MILJØ

effekt af nødvendige sprøjtninger.
- Jeg har selv deltaget i en
maltbygkamp med tre landboforeninger, to grovvareforretninger og et kemifirma.
Vi dystede om bedste DB 1,
og her vil jeg lige minde om,
at vinderen med det højeste
dækningsbidrag ikke blev mig.
Jeg valgte 140 kg N, men vinderen slog mig på stregen med
en tildeling på kun 125 kg N.
boje@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 31
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Landmand:

Realkreditten har andre
muligheder end bidragsstigninger
Realkreditten kan hente ekstra kapital på
andre måder end ved at
hæve bidragssatserne
over for landmændene,
mener dansk landbrugs
tidligere førstemand,
Peter Gæmelke. Han
opfordrer realkreditten til i højere grad at
overveje udstedelse af
ansvarlig lånekapital
eller aktiekapital.
AF MORTEN IPSEN
Dansk landbrugs tidligere førstemand, Peter Gæmelke, sætter spørgsmålstegn
ved, om det er den bedste og
billigste løsning på realkredittens udfordringer med at skaffe kapital at hæve bidragssatserne over for landmændene.
Baggrunden er, at bidragssatserne stiger og stiger – i november 2015 var de ifølge tal
fra Danmarks Statistik oppe
på 0,93 procent for husholdninger med personlig ejet virksomhed – det vil sige langt de
fleste landbrug.
- Realkreditselskaberne
øger i høj grad deres egenkapital ved at skabe store
overskud, som sikrer, at de
får noget mere kapital, og
det sker blandt andet ved at
hæve bidragssatsen. Det, jeg
synes, man skal diskutere, er,
om ikke det var lige så billigt
eller billigere at hente noget

kapital ude i markedet, enten
noget aktiekapital eller noget
ansvarlig lånekapital, som
kunne erstatte nogen af de
høje bidragssatser, fordi det
er meget dyrt for landmændene at skulle bidrage med
alt det egenkapital til realkreditten, siger Peter Gæmelke.

- Det er muligt at gå ud og få ansvarlig kapital til en relativt
fornuftig pris. Det gælder alle realkreditselskaber. Og på den måde
kunne de lempe deres overskudskrav lidt, så de ikke behøver at øge
bidragssatserne så voldsomt, siger Peter Gæmelke, som her er
fotograferet under Plantekongressen i sidste uge.

Forslag
- Så derfor foreslår jeg, at man
får opbygget kapital ved i højere grad at gå ud og få noget
ansvarlig lånekapital eller alternativt noget aktiekapital
ude på det frie marked, lyder
det fra Peter Gæmelke, der i
sin tid var formand for Dansk
Landbrug og præsident for
Landbrugsraadet, der i 2009
blev afløst af fællesorganisationen Landbrug & Fødevarer.
- Det er jo ikke nødvendigvis
sikkert, at det er den billigste
måde at gå ud og hente kapital ude ved nogle låntagere,
som i forvejen er klemt af de
internationale konjunkturer.
Det er vi i hvert fald i fødevareerhvervet. Derfor synes jeg,
at det måtte være bedre og billigere for os alle sammen, hvis
man i højere grad kunne skaffe
den kapital på anden vis. Jeg
ved godt, at den i sidste ende
skal forrentes, men man skal
hente den der, hvor man kan
finde den til den billigste pris,
lyder det fra Peter Gæmelke,
der sammen med sin søn ejer
Røj Landbrug I/S ved Vejen i
Sydjylland.
Er det ikke meget mere usik-

kert for realkreditten at gøre
det?
- Det mener jeg ikke, at det
er. De kan sagtens udstede
nogle aktier eller gå ud og tage
ansvarlige lån, og det kan de
gøre til så fornuftig en pris, at
man godt kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke det er
for dyrt for landmanden at
skulle levere den kapital, når
de i forvejen er pressede fra
en kant.

Lav en beregning
Hvorfra har du denne vurdering?
- Det er min egen vurdering,

Nykredit vil skaffe
10 milliarder kroner
Pengene skal vi selv
tjene, lyder det fra
Nykredits koncernchef, der vil opbygge
en ekstra egenkapitalbuffer på 10 milliarder
kroner frem mod 2019.
Nykredits kapitalmålsætning frem mod 2019
er at øge egenkapitalen med
10 milliarder kroner til 65 milliarder kroner, svarende til et
egenkapitalniveau på 15 pro-

cent. Det ligger over det formelle krav, men vurderes markedsmæssigt at være det
nødvendige niveau for en stor
obligationsudsteder som
Nykredit, oplyser koncernen.
- Det er nødvendigt for at
sikre en stødpude til myndighedernes krav og samtidig
leve op til forventningerne fra
investorer og ratingbureauer,
lyder det fra Nykredits koncernchef Michael Rasmussen
i kvartalsrapporten for Nykredit Realkredit-koncernen for

1. januar – 30. september 2015.
- De 10 milliarder kroner
skal vi selv tjene, lyder det fra
Michael Rasmussen, som understreger, at det er afgørende,
at Nykredit løfter sin kerneforretning yderligere for at nå
kapitalmålsætningen.
- For det er den, der skal sikre, at Nykredit kan polstre sig
tilstrækkeligt over de næste tre
år, understreger han.

Måske mere på vej
På den anden side af 2019 kan

men jeg har da set, at det er
muligt at gå ud og få ansvarlig
kapital til en relativt fornuftig
pris. Det gælder alle realkreditselskaber, at det kunne de
gøre. Og på den måde kunne
de lempe deres overskudskrav
lidt, så de ikke behøver at øge
bidragssatserne så voldsomt,
som de gør i øjeblikket, siger
Peter Gæmelke, og tilføjer:
- Jeg udtaler mig også som
en, der har bestyrelsesposter
rundt omkring, hvor jeg kan
se, at man kunne sagtens gå
ud og skaffe noget kapital, så
man fik kapitaliseret på en anden måde. Og man har jo også

der komme nye, vidtrækkende
lovkrav til finanssektorens kapitalpolstring og indtjeningsniveau. Det er der i hvert fald
snak om i regi af Baselkomiteen og EU, og det kan ifølge
Nykredits koncernchef øge
kravet yderligere til størrelsen
af Nykredits buffer.
For at forbedre egenkapitalen har Nykredit Realkredit
taget en række initiativer, heriblandt i første kvartal 2015 at
udstede hybrid kernekapital
for 500 millioner euro.
Hos Standard & Poor’s har
Nykredit Realkredit A/S og
Nykredit Bank A/S en lang
usikret rating på A+ og en kort
usikret rating på A-1.

mip

vist, at man kan forrente den
kapital. Så jeg stiller spørgsmålstegn ved, om det billigste
er at hente kapitalen ude ved
nogle fattige landmænd. Hvis
realkreditten kunne gå ud og
skaffe kapital, som ansvarlig
lånekapital eller som aktiekapital, til en mere fornuftig
pris, så var det vel bedre at
gøre. Og det er der jo nogen,
der må sætte sig ned og lave
en iskold beregning af, og så
skaffe kapitalen der, hvor det
kan gøres billigst.

Ingen kommentarer
Effektivt Landbrug har sendt

landets største realkreditudbyder, Nykredit, en række
spørgsmål om, hvordan koncernen vil fremskaffe kapital
fremover, herunder om udstedelse af ansvarlig lånekapital i
højere grad end hidtil er værd
at overveje.
Nykredit ønsker dog ikke
at besvare avisens spørgsmål
med henvisning til, at koncernen ikke ønsker at gå så
dybt ind i forretningsnære
problemstillinger her umiddelbart før årsregnskabsaflæggelsen for 2015.
morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Fakta
n Realkreditinstitutternes såkaldte basiskapital
n

n

skal til enhver tid udgøre mindst 8 procent af
instituttets risikovægtede aktiver.
Realkreditinstitutternes solvensprocent har
ligget over 12 procent siden 2004, men nu er
der kommet nye regler, som betyder, at kravet
til den højeste kvalitet af kapital, egentlig
kernekapital, stiger i et realkreditinstitut fra 4
procent i 2014 op til 13,5 procent i 2019.
Og der kan være mere på vej, blandt andet skal
EU-Kommissionen i 2016 drøfte forslag om at
indføre et nyt fælles EU-kapitalkrav, et såkaldt
gearingskrav, der sætter en grænse for, hvor
stort udlån et kreditinstitut må have i forhold
til sin kapital. Det kan øge kapitalkravet til de
danske realkreditinstitutter.
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63 38 25 33 - 40 75 76 96

Underdirektør: Markedet sikrer
bedste kapitalfremskaffelse
Realkreditinstitutterne
konkurrerer hårdt om
at fremskaffe kapital bedst og billigst,
vurderer underdirektør
i Realkreditrådet,
Peter Jayaswal.
AF MORTEN IPSEN
Effektivt Landbrug har
spurgt Realkreditrådet,
om det eventuelt kunne være
en fordel, hvis realkreditinstitutterne i højere grad skaffede
kapital ved at udstede ansvarlig lånekapital eller aktier frem
for at øge bidragssatserne over
for landmændene.
Underdirektør i Realkreditrådet, Peter Jayaswal, siger,
at det er hans indtryk, at realkreditinstitutterne konkurrerer hårdt om at fremskaffe
kapital bedst og billigst.

- For hvis det ene institut
kan skaffe kapital bedre end
det andet institut, jamen så
har det jo allerede en konkurrencefordel der. Så det er jeg
sikker på, at de er meget obs
på, at de vil gøre godt nok, siger Peter Jayaswal.
Han ridser op, at der helt
grundlæggende er to udfordringer, som realkreditten
oplever i forbindelse med kapitalfremskaffelse.

Sikkerhed
Den ene udfordring er, at institutterne samlet set skal holde
væsentlig mere kapital, end de
skulle før krisen.
- Og der taler vi om en fordobling, så fra at have ligget
lovgivningsmæssigt på at
skulle overholde 8 procent i
kapitalkrav, så er vi oppe nu at
tale om et sted mellem 16 og
20 procent. Af dette er kravet
til egentlig egenkapital også

fordoblet. Det sker for at gøre
realkredittens kapital mere
tabsabsorberende, og den
mest tabsabsorberende kapital er egenkapital, forklarer
underdirektøren.
Den anden udfordring vedrører realkredittens indtjening.
- Der bliver kigget på omkostningssiden i realkreditinstitutterne, men det kan slet
ikke dække det hele, og derfor
kommer de også mere og mere
til at kigge på indtjeningssiden, forklarer Peter Jayaswal.

Forrentning
En del af indtjeningen stammer fra bidragssatserne. Men,
siger Peter Jayaswal:
- Man må ikke opfatte kun,
at bidragsstigningen går til ligesom at fylde en pengetank
op. Det er faktisk mere billedet, at pengetanken bliver
fyldt op af nogle, der kommer

med en masse ansvarlig kapital i form af egenkapital eller
i hvert fald noget tabsabsorberende, risikovillig kapital,
og så går bidragsstigningen
til at betale for den kapital
og risiko, der er stillet til rådighed. Der skal være en eller
anden form for forrentning,
for ellers er jo ikke nogen
mennesker, der kommer med
nogen penge.
- Og så kan man sige, at realkreditinstituttet bare kan udstede flere aktier, hvis det har
mulighed for det. Men det har
også en pris, for aktionærerne forventer jo en eller anden
form for forrentning af deres
aktiekapital, og det skal jo så
ske som en eller anden form
for udbyttebetaling til dem.
Mens dem, der er kommet
med noget ansvarlig lånekapital, typisk har en aftale på,
hvad de skal have i forrentning.

Betaler omkostning
Nykredit har som en medlemsejet forening ikke mulighed for at udstede aktier, men
udsteder i stedet forskellige
kapitalinstrumenter. Et institut som Realkredit Danmark
har derimod fået stillet egenkapital til rådighed fra ejeren
Danske Bank.
- Men uanset, om det er det
ene eller andet, så er der en
forventning om at få en betaling tilbage for den kapital,
man stiller til rådighed. Og
det er en del af det, som bidragssatsen går til, siger Peter
Jayaswal, og tilføjer:
- Jeg tror, at institutterne
er i skarp konkurrence med
hinanden om at skaffe kapitalen på bedst mulige vilkår,
og det er jo i sidste ende markedet, der bestemmer. Men på
bundlinjen er der selvfølgelig
en omkostning til det, og fordi
det er så meget, institutterne

- Jeg tror, at institutterne er i
skarp konkurrence med hinanden om at skaffe kapitalen på
bedst mulige vilkår, og det er jo
i sidste ende markedet, der bestemmer, siger underdirektør i
Realkreditrådet, Peter Jayaswal.
skal ud at skaffe, og det er blevet dyrere kapital, de skal have
fat i, så skal det betales, og det
er det, meget af bidragsstigningerne går til.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Schjerning til landmænd med eurolån: Køb renteswap
AF MORTEN IPSEN
Teamleder i Agrocura, Jens
Schjerning, har siden 2008
advaret landmændene kraftigt mod
at købe swaps. Men nu råder han
landmænd med realkreditlån i euro
til at overveje at købe en 3-års renteswap i euro.
- Vi har en speciel situation lige i
øjeblikket, hvor de 3-årige, europæiske renteswaps har en negativ rente, og det betyder, at risikoen ved at
købe dem er minimal lige nu, fordi

Pct.
6
5

løbetiden er kort, og renten næppe
falder voldsomt meget mere.
Dette åbner for den mulighed,
at landmænd med realkreditlån i
euro kan forbedre deres rating for
virksomheden via lavere rentefølsomhed og dermed opnå bedre lånevilkår ved at købe en sådan swap,
fortæller Jens Schjerning.
Baggrunden er, at kreditinstitutterne ser landmændenes variable
lån som risikable, fordi mange af
dem risikerer at få yderligere likviditetsproblemer, hvis renten stiger.

3-årig euroswaprente

Derfor giver finansieringsinstitutterne en lavere rating til landmænd
med variable lån, hvor landmanden
får en ny rente hver 3. eller 6. måned. Det er til skade for hans risiko
generelt.

Fordel at låse renten
Men nu kan de pågældende landmænd låse renten i tre år ved at
købe en 3-års euroswap, og det vil
få banken til at se på landmanden
som et mere sikkert papir, fordi han
efter bankens mening nedbringer

sin rentefølsomhed og øger budgetsikkerheden. Det burde alt andet
lige føre til, at finansieringskilderne
hæver landmandens rating, fortæller Jens Schjerning.
Den højere rating betyder, at banken kan yde landmændene bedre
lånevilkår. Det skal landmanden
selvfølgelig udnytte, siger Jens
Schjerning.
- Han kan for eksempel sige til
banken, at til gengæld for at købe
en 3-års swap skal han have en sikkerhed for, at eksempelvis bidragssatsen på realkreditlånet ikke stiger.
Eller han kan prøve at forhandle
kassekreditrenten lidt ned.
Isoleret set bliver det dermed ikke
nødvendigvis en god forretning for
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Kilde: Agrocura

Jens Schjerning, teamleder i Agrocura, har
siden 2008 frarådet
landmændene at købe
swaps. Men nu råder
han landmænd med
realkreditlån i euro til
at overveje at købe
3-års renteswaps.

landmanden at købe en 3 års-swap,
men samlet set kan et køb af sådan
en swap alligevel vise sig som en
økonomisk god handel at slå af med
banken.

Særligt tilfælde
Landmanden skal ikke frygte, at 3
års-swappen får en meget stor negativ markedsværdi, som det er sket
for rigtig mange af de landmænd,
der i sin tid købte 30-årige swaps,
understreger Jens Schjerning.
- Køb af swaps ud over tre år er dog
fortsat spekulativt, så det fraråder vi
stadig, understreger teamlederen.
morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33
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LMO efter dom:

Tab på visse valutaswaps
bør nu give skattefradrag
n

Efter en dom i Vestre
Landsret mener rådgivningsselskabet LMO nu, at man som
udgangspunkt kan få fradrag
for tab på valutaswap-aftaler
indgået i årene 2007-2011.
Sagen drejede sig om en
valutaswap på 25 millioner
kroner, som en mælkeproducent indgik i 2008 med det

formål at opnå en indtægt
på grund af renteforskellen
på lånet i danske kroner og
schweizerfranc.
Hidtil har Landsskatteretten
kun anerkendt, at swap-aftaler, der afdækker en rente eller
en risiko, kan godkendes som
erhvervsmæssige – og dermed
give adgang til en skattemæs-

sig fradragsret, skriver LMO i
sit nyeste medlemsblad.

Tjek din swapsag
Men Vestre Landsret erkender
i afgørelsen, at der i hvert fald
fra 2007 til 2011 var en administrativ praksis, som betød,
at man også kan få fradrag
for tab på en finansiel valuta-

swap-kontrakt, der ikke er en
risikoafdækning.
Det kræver dog, at swap-aftalens hovedstol ikke overstiger lånets hovedstol, og at der
er overensstemmelse mellem
lånets valuta og en af swap-aftalens valutaer.
Er disse forudsætninger
overholdt, må både Skat og

Årets bedste løgavlere
Konkurrencen afgjort
ved årsmødet i Avlerforeningen af Danske
Spiseløg.
AF ERIK HANSEN

n Claus B. Jacobsen, der
driver Torup Bakkegård og
Orelund ved Assens med specialagrøder, kan nu for anden
gang kalde sig landets bedste
løgavler.
For tiende gang blev titlen
som »Årets Løgavler« i tirsdags
uddelt, da Avlerforeningen af
Danske Spiseløg afviklede
konkurrencen i forbindelse

med foreningens årsmøde i
Vejle.
Claus B. Jacobsen vandt med
77,6 ton løg pr. hektar. Det var
ikke det højeste udbytte, men
på grund af en bedre kvalitet
vandt han konkurrencen foran
Jens Kristian Kjeldahl, Samsø,
som høstede 78,7 ton løg.
Til trods for en sen høst og
en besværlig og langtrukken
hjemkørsel af løgene var resultatet meget tilfredsstillende,
kunne den vestfynske løgavler
konstatere.
Claus B. Jacobsen har 130
hektar med løg, hvoraf de cirka 25 procent er rødløg.

Bedste øko-løg
Axel Månsson Øko ApS,
Brande, vandt den økologiske del af konkurrencen

med et udbytte på 38,0 ton
pr. hektar, hvilket heller ikke
var det højeste udbytte, men
på grund af en bedre kvalitet

Landsskatteretten nu acceptere et fradrag for tab på
swap-aftaler indgået i årene
2007-2011, mener LMO.
- Skat optager for tiden mange sager vedrørende swap og
andre finansielle kontrakter.
Vi må anbefale, at man ikke
uden videre accepterer Skats
eventuelle forslag, da mange
af disse forslag begrundes i en
skærpet fortolkning fra Landsskatteretten, som næppe vil
holde, skriver LMO’s chefrådgiver i skatteafdelingen, Sonja
Sørensen, i medlemsbrevet.
I mælkeproducentens tilfælde oversteg swap-aftalens
hovedstol lånets hovedstol, så
Vestre Landsret nægtede ham
fradrag for sine tab.

mip

vandt de konkurrencen foran
Peter Bay Knudsen, Skiftekær
Økologi, Tåsinge. Forskellen
imellem udbytterne var dog
små – bare 14 kilo løg skilte
de to avlere.
Axel Månsson Øko ApS
dyrker i alt 400 hektar med
økologi med 19 forskellige
Årets Løgavlere 2015 blev
hædret ved årsmødet i løgdyrkerforeningen. Til venstre Claus
B. Jacobsen fra Assens, som
vandt den konventionelle del
af konkurrencen, sammen med
produktionsspecialist Theresa
Vestervang Jensen og teamleder Jørgen Gylling Jensen. De
repræsenterede Axel Månsson
Øko ApS, Brande, som havde
den bedste kvalitet inden for
økologiske løg. (Foto: Stig F.
Nielsen)

- Skat optager for tiden mange
sager vedrørende swap og andre
finansielle kontrakter. Vi må anbefale, at man ikke uden videre accepterer Skats eventuelle
forslag, skriver Sonja Sørensen,
chefrådgiver i LMO, i rådgivningsselskabets medlemsblad.

afgrøder, heraf 94 hektar løg.
Også sæsonens flotteste løg
blev kåret. Her var det deltagerne på årsmødet, som vurderede skalfarve, skalkvalitet,
hårdhed og helhedsindtryk.
Vinderen af konkurrencen for
de gule løg blev Hardy Hansen, Sandved, og hos de røde
løg Henrik Petersen, Hasmark
ved Otterup.
I anledning af, at løgkonkurrencen fyldte 10 år, blev der
afholdt en konkurrence om,
hvem der kunne levere årets
største løg. Vinderen blev
Claus Hunsballe, Skælskør,
med et løg på 783 gram, som
bare var to gram tungere end
Karsten Andersens løg på andenpladsen.

MØD OS PÅ

Landbrugsmesse Gl. Estrup 2012

MØD OS PÅ

Landbrugsmesse Gl. Estrup 2012
erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

Totalløsninger i staldmekanisering
Kvægfodring
Mullerup hængebane • Svinefodring
Leverandører til den professionelle
landmand:
alle tørfoderanlæg • Maleblande-anlæg •
Gyllehåndtering • LJM Dykpumper
Højgaard
MØD• OS
PÅ

Staldudstyr

Rengøring

Syrefast slidlag
... der holder!

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Højtryksrensere

Landbrugsmesse Gl.
Estrup 2012
Staldudstyr • Udmugningsanlæg
langakselpumper
Mullerup
Totalløsninger
i staldmekanisering

Markedets bedste og billigste
løsning til renovering af slidt beton

Altid nye & brugte
højtryksrensere
på lager til omg.
levering

Tlf. 2021 3400

Salg & service Danmark
Tlf. 70 12 12 70 • www.danskhojtryk.dk

protectos.dk

Reservedele til
fodringsanlæg

StaldBeton.dk
v/Jesper Frederiksen

flemming@frstald.dk - www.frstaldservice.dk
Kvægfodring Mullerup hængebane
• Svinefodring
Gyllehåndtering
• LJM Dykpumper
• Højgaard
alle tørfoderanlæg • Maleblande-anlæg •
Gyllehåndtering • LJM Dykpumper • Højgaard
Salg og udførsel af
langakselpumper • Udmugningsanlæg
Mullerup
langakselpumper • Udmugningsanlæg
Mullerup
i staldmekanisering
og LJM15
• Spalteskraber
robot • Indtransport,
- tlf. Totalløsninger
70
12
37
højstyrkebeton i svinestald
og LJMANNONCER
• Spalteskraber
robot
•
Indtransport,
korngrav stål,
snegle,hængebane
siloer • Landia
Pumper
Kvægfodring
Mullerup
• Svinefodring
Flydeanlæg til• malkerobotter
Nystaldeffekt til farestalde
alle
tørfoderanlæg
Maleblande-anlæg •
Virkevangen
Assentoft
korngrav
stål, snegle, 28,
siloer
• Landia
Pumper
Gyllehåndtering
• LJM Dykpumper
• Højgaard
langakselpumper
8960 Randers
SØ • Udmugningsanlæg Mullerup
og LJM • Spalteskraber robot • Indtransport,
Flydeanlæg
til
malkerobotter
46 81
TransportTlf.: 86 49 korngrav
stål, snegle, siloer • Landia Pumper

Tlf. 20 25 15 90

Staldbeton 1x30.indd 1

Dansk højtryk 1x30 og 2x15.indd 2

05-01-2016 11:16:01

Masser af maskintilbud
www.effektivtlandbrug.dk

Brugt traktor?

lads

dsp

Bestil abonnement på
tlf. 63 38 25 49
www.effektivtlandbrug.dk

Bygget i henhold til landbrugets byggeblad 103.04-30

Tlf. 88 61 26 00 www.millag.dk

Navervej 4, Vejen,
Tlf. 7612 3370

www.lfs-kemi.dk

www.grainsaver.com

LANDBRUGETS JOBSERVICE
www.FRstaldservice.dk
Få avisen hver dag

er vores arb

Virkevangen 28, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 46 81
Mobil: 20 25 46 81
flemming@frstald.dk

Virkevangen 28, Assentoft
www.FRstaldservice.dk
8960 Randers
SØ
Tlf.: 86 49 46 81
Farm Mac Denmark 2x15.indd 1
01-06-2015 13:14:49
Mobil: 20 25 46 81
Stillinger
flemming@frstald.dk

www.akshop.dk

ej

d
Hele ver

Overdækkede Gyllelaguner

Virkevangen 28, Assentoft
8960 Randers SØ

malkerobotter
Tlf.: 86til
49
46 81
Mobil: 20 25 46Flydeanlæg
81
Mobil: 20 25 46 81
flemming@frstald.dk
flemming@frstald.dk

NY SNEGLEVOGN

- Find den i

AK Smede & Staldteknik 1x30 og 2x15.indd
19-02-2015
1 12:59:59

en

NB! Lovlige i Danmark

13-02-2015 10:15:22

Planteværn

Staldudstyr

OS PÅ
og LJM • Spalteskraber robotMØD
• Indtransport,
Landbrugsmesse
Gl. Estrup 2012
Totalløsninger
i
staldmekanisering
korngrav stål,
snegle,hængebane
siloer • Landia
Pumper
Kvægfodring
Mullerup
• Svinefodring
Tlf.: 86 49 46 81
Specialist i: Gyllepumper/
Flydeanlæg til• malkerobotter
alle
Maleblande-anlæg
•
Mobil:tørfoderanlæg
20 25 46 81 Fodringsanlæg/Udmugning
Totalløsninger i staldmekanisering

Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk
Praktikanter - med sprogtest klar til ansøgning
EU-farm-assistenter start efter 1-2 uger
www.ab-farms.dk / 40288060 / 00371 2021 6718
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LANDBRUGETS VEJRUDSIGT


Vendsyssel og Nordjylland

Vestjylland

fredag d. 29. januar til fredag d. 5. februar

Østjylland



Sønderjylland





Sjælland

Fyn





Øhavet og Lolland-Falster

Bornholm





Landbrugets vejrudsigt - til planlægning af ugens arbejde på bedriften

Vejret i dag
5°
KULING

FRISK

HÅRD

FRISK

6°

6°
7°

Vådt, gråt
og mildt
vintervejr

6°

HÅRD

Kilde: DMI

6°

FRISK

6° 6°
HÅRD

7°

FRISK

Regn, blæst og mildt vintervejr
i går, som her ved Brørup i
Sydjylland. (Foto: John Ankersen)

Send en vejrhistorie og et vejrbillede (gerne landbrugsmotiv) til redaktion@effektivtlandbrug.dk eller MMS til 40 46 76 25
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BØRSOVERSIGT
OMXC20

Dagens stigninger...
Navn

Kurs

Danske Andelskasse
Arkil Holding B
ChemoMetec
Harboes Bryggeri B
Jyske Bank
SP Group
Atlantic Petroleum

3,07
1.048
46
113,50
297,10
375
6,60

Blue Vision
Hvidbjerg Bank
Silkeborg IF Invest B
Fynske Bank
Totalbanken
Aarhus Elite B
Vestjysk Bank

Kurser er taget kl. 16.00

Udenlandske indeks

Ændring

12,87
8,04
6,98
5,09
4,28
4,17
3,94

... og fald
Sidste 3 uger

Onsdag d. 27. januar kl. 16.45

3,96 -19,35
36,20 -7,18
5,55 -5,93
66,50
-5
39,50 -4,82
0,28 -4,50
7,75 -4,32

Kurs

USA Dow Jones
16.167,23
USA Nasdaq
4.567,67
England, FTSE 100 5.911,46
Tyskland DAX
9.822,75
Frankrig CAC
4.356,81
Sverige OMXS30
1.375,74
Norge OBX
488,80
Finland OMXH25
3.214,57
Rusland Micex
1.705,01
Japan Nikkei 225 16.708,90
Schweiz SMI
8.314,47
Hong Kong SMI
18.860,80

Dollar pr. Euro

Valutakurser
Nationalbankens middelkurser
Kurs
+/Ultimo

+/-

1,78
1,09
0,59
0,89
1,05
1,57
1,04
1,62
-0,67
-2,35
0,74
-2,48

Euro
US-dollar
Pund
Svenske kr.
Norske kr.
Schweiz fr.
Can. dollar
Yen
Aus. dollar
N.Z. dollar
Pol. zloty
Cze. koruna
Ung. forint
H.K. dollar
Sydafr. rand
Singa. dollar
Bulg. Leva

Sidste 3 uger

DKK pr. Dollar

Sidste 3 uger

746,25
685,39
982,36
80,60
78,96
674,24
486,76
5,79
482,67
445,82
166,91
27,61
2,38
87,94
41,97
480,15
381,56

0,03 746,25
-3,20
683
1,721.011,19
0,05 81,22
0,29 77,61
-3,65 690,08
2,55 491,89
-0,03
5,67
2,79 497,83
1,03 467,60
0,87
176
-0,01 27,61
-0,01
2,38
-0,37 88,12
0,25 44,20
-1,34 483,04
0,02 381,56

Kurs

Rum. leu
164,42
Tyrk. lira
229,19
Sydkor. Won
0,57
Kroatiske Kuna 97,31
Rus. rubler
8,76
Thai. Baht
19,15
Malay. Ringit 161,52
Fillip. Peso
14,31
Kin.Renminbi 104,19
Bras. real
169,75
Mex. Peso
37,31
Israelske Shekel172,54
Indiske rupee 10,07
SDR
947,11

+/-

-0,13
0,98
0
-0,03
0,16
-0,05
0,47
-0,03
-0,45
1,93
0,23
-0,66
-0,07
-2,28

Ultimo

164,75
234,40
0,58
97,72
9,36
18,97
159,16
14,55
105,24
175,22
39,51
175,15
10,29
947,27

OBLIGATIONER
Papir

Eff.
rente

Slutkurs

+/-

Ultimo
2014

DANSKE STAT
Åben

2,5% Danske Stat St. Lån 161
4% Danske Stat St. Lån 171
4% Danske Stat St. Lån 191
3% Danske Stat INK St. lån 211
0,1% Danske Stat 231
1,5% Danske Stat St. Lån 231
7% Danske Stat St.lan 241
Danske Stat 251

-0,42
-0,38
-0,15
0,11
-0,30
0,41
0,43
0,70

102,36
107,90
115,75
116,63
103,03
108,13
156,50
109,93

0
0,15
-0,36
0,03
0
-0,12
0,10
0,32

102,58
108,10
115,57
115,64
103,17
106,80
154,65
107,85

2% BRFkredit 321.E.ap 161
2% BRFkredit 321.E.ok 161
2% BRFkredit 321.B 171
2% BRFkredit 321.E.ap 181
4% BRFkredit 321.E 181
2% BRFkredit 321.E.ap 191
321.E1
2,5 pct 111.E.474

-0,49
-0,17
0,11
-0,01
-0,02
0,21
0,45
2,80

100,44
101,47
101,81
104,37
107,75
105,66
105,65
96,48

-0,09
-0,03
0
0,05
0
0,41
0
0

100,60
101,59
102
104,20
107,76
105,24
105,40
95,13

4% BRF 111.B. 184
HUSEJERNES KREDITKASSE2
BRFkredit 454.B OA 384

-0,26
1,85
0

103,65
105
105,70

0
0
0

105
105
104,98

0,34
0

101,54
99,75

0
0

101,59
99,65

-0,01
0

101,60
97,80

0,12
0

101,30
97,50

BRFKredit a/s
Åben

Lukket

Danmarks Skibskredit A/S

Papir

Eff.
rente

Slutkurs

+/-

3,30
3,58
4,23
3,22
3,92
4,05
3,49
4,48
4,23
3,59
2,96
3,20
3,31
3,58

106,50
110
106,93
107,40
110,55
109,50
106,20
108,75
109,05
105,05
100,85
103,80
102,85
105,50

-0,25
-0,80
0
0
0
0
-0,10
0
0
0
-0,05
0
0,05
0,70

106,50
110,80
104,50
106,75
110,63
111,50
105,65
110,08
108,20
104,70
100,68
103,25
102,20
104,75

2% Nykredit 12G Bapnc 161
-0,12
2% Nykredit 12H SDO B nc 161 -0,84
2% Nykredit 12H SDO B nc 161 -0,24
0
F3NYKGHok164
0
F3NYKHHok164
0,10
2% Nykredit 12G Bapnc 171

100,37
100,49
101,45
100,22
100,05
102,22

-0,26
0,14
-0,14
0
-0,04
-0,08

101,21
100,68
101,50
100,14
100,07
102,63

4% Nordea ann. 354
5% Nordea ann 354
5% Nordea OA 354
4% Nordea ann. 384
5% Nordea ann 384
5% Nordea OA 384
4% NORDEA SDRO OA10 414
5% NORDEA SDRO OA30 414
5,0% Nordea SDRO OA 414
4% Nordea Ann SDRO 444
3% Nordea Ann SDRO 444
3,5% Nordea SDRO 444
3,5% NORDEA SDRO OA10 444
4% NORDEA SDRO OA10 444

Nykredit Realkredit A/S

Ultimo
2014

Åben

2.5% Realkredit Danmark 2047

Papir

Eff.
rente

Slutkurs

+/-

2,517% Nyk 01H SDO DA jul 224
0
Var. Nykredit 21G 500 CF6 A 234 0
Var. Nykredit 21H 500 CF6 A 234 0
Var.Nykredit 21H 500 CF6 DA 234 0
0,91
2NYKDBja24nc1
1,32
1NYK01E A274
1,84
15NYK01E A324
2,30
2NYK01E A374
2,88
2,5NYK01I A474
2,80
25NYK01EA474
2,83
25NYK01EDA474
3,13
3NYK01E DA474

103,05
104
101,40
102,10
109,20
98,48
97,65
97,18
95,50
96,85
95,60
98,90

0
0
0
0
0
0,40
0,13
-0,20
0,80
0,58
0,40
0,60

103
103,90
102,10
101,30
109,20
97,70
97,20
96,60
93,70
95,85
94,50
97,32

NYK 37D500CF64
NYK 47D500CF6OA 184
5% Nykredit 2 C.s 194
3% Nykredit 05D 204
4% Nykredit 05D 204
9% Nykredit 3.a.s. 224
2% Nykredit 01I RO A 244
4% Nykredit 02D 254
5% Nykredit 02D 254

100,76
100,75
106,60
103,50
105
122,50
102,15
107,65
108,95

0
0,45
0
-0,80
0,50
0
0
0
-0,05

100,70
100,58
106
104
104,50
122
102
108
111,50

Lukket

0
0
0,88
1,35
0,01
2,11
1,38
2,24
2,59

Ultimo
2014

Lukket

2% Skibe INK st. 161
Skibe Var 202

Danske Bank A/S
Åben

DBKRVSTEJL191

0

111,92

0

109,37

-0,42
0
0,49
2,42
2,92
2,90

102,26
99,40
105,55
96,30
95
94,23

0
0,05
0
0
0
0

102,02
99,30
104,69
95,80
94,90
93,55

0,15
0

100
98,75

0
0

99,77
98,75

3% KommuneKredit 227s A 392 2,88

101,50

0

101,50

0,63

104,34

0

104,38

-0,47
-0,30
-0,34
-0,29
-0,01
-0,02
0,27
0,48
0
0
2,29
2,78
2,85
3,04
3,13

100,35
101,56
100,15
100,04
102,37
103,30
104,60
105,53
102,10
102,10
97,30
96,72
94,85
99,73
98,83

0
0,21
0
0
0
0,15
0
0
0
0
0,05
-0,26
0
0,08
0,08

100,60
101,80
100,14
100,08
102,57
103,35
104,91
105,57
102,25
102,25
96,68
95,75
94,53
99
97,30

0,04
3,22
2,60

107,72
105,65
103,38

0
0
0

108,15
107,25
102,85

DLR Kredit A/S
2% DLR SDO St.l INK B 171
6CB15 B OA 184
2 Stl INK ok B 191
2 42A B 374
2,5 43A B 474
2,5 B 47 IO4

Lukket

DLR 6F410OA1 184
DLR SDO EUR 3F 410 OA B 194

KommuneKredit

LR Realkredit A/S
Åben

2 INK ap RO 191

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
2% Nordea SDRO INK apr 161
2% Nordea SDRO INK OKT 161
NDA CITA6 OA 164
Nordea C6 OA4
2% Nordea SDRO INK apr 171
2% Nordea SDRO INK OKT 171
2% Nordea SDRO INK okt 181
2NDASDROOK191
Nordea SDRO 5CF 214
Nordea SDRO 5CF OA10 214
2NDASDRO374
2,5NDASDRO474
2,5NDASDROOA474
3NDASDRO474
3NDASDROOA474

Lukket

4% Nordea Ink 181
4% Nordea SDRO 314
3% Nordea Ann SDRO 344

Sidste 3 uger

Sidste 3 uger

4.0% Statslån 2019

1.75% Statslån 2025

Sidste 3 uger

2% Nykredit 12H SDO B nc 171 -0,31
2% Nykredit 12H SDO B nc 171 -0,07
2% Nykredit 12H SDO B nc 171 -0,09
2% Nykredit 12H SDO B oc nc 171 -0,15
3,375 % Nykredit H B ap ncJCB 1710,38
4% Nykredit 12E SDO B nc jan 20110,07
4% Nykredit 90D Bjanc 171
-0,29
F3NYKHju17RT4
0
F6NYKHju17RT4
0
Nykredit 31H450 CF6H nc 174
0
2% Nykredit 12G Bapnc 181
0,27
2% Nykredit 12H SDO B nc 181 0,09
2NYKHBok18nc1
0,20
4% Nykredit 12E SDO B nc jan 2011-0,03
Nykredit 31H350 CF6H nc 184
0
Var Nykredit 21E SDO 5% CF C6 DA4 0
Var. Nykredit 21E SDO 5% CF C6 A4 0
2NYK12Hju191
0,29
2NYK12Hok191
0,37
2NYKGBap19nc1
0,53
2NYKHBja19nc1
0,15
4% Nykredit 12E SDO B nc jan 20110,45
2NYKHBja20nc1
0,36
4% Nykredit 12E SDO B nc jan 20210,49
4% Nykredit 90D Bjanc 201
0,75
Var. Nykredit 21E 500 CF6 A 214 0
Var. Nykredit 21E 500 CF6 DA 2024 0
2,517% Nyk 01H SDO A jul 224
0

102,15
102,43
102,98
103,61
103,50
103,65
104
99,93
100,02
100,45
103,77
104,58
104,82
107,75
100,50
100,20
100,10
105,82
106
104,70
105,41
110,32
106,40
113,75
112,60
100,05
100,40
102,75

Sidste 3 uger

0,03
-0,14
0
0,16
0,01
0
0
-0,11
0
0
0,14
-0,19
0
0
0
0,05
-0,19
0
0
0
0,14
0
0
0
0
0
0,35
0

102,10
102,75
102,98
103,31
103,92
104,12
104,17
100
99,98
100,70
103,68
104,64
104,90
107,71
100,50
100,30
100,60
105,46
105,80
104,90
105
111,35
105,95
113,28
113,48
100,90
100,70
101,85

4% NYK 01E A 264
8% Nykredit 3.C.s. 264
4% Nykredit 02D 284
2% Nykredit 01E SDO A 294
5% Nykredit 03A. 324
2% Nykredit 01E SDO A 344
3% Nykredit 01E SDO A 344
4% Nykredit 03D 384
4% Nykredit 73D OA 384
5% Nykredit 03D 384
Nykredit 33D 500 CF6 384
Nykredit 33D CF 384
Nykredit 43D 500 CF6 OA 384
4% Nykredit 01E A 414
4% Nykredit 01E DA 414
5% Nykredit 01E DA 414
2 1/2% Nykredit 79.s. IS 442
3% NYK 01E A 444
3% Nykredit 01E DA 444
3,5% NYK 01E A 444
3,5% Nykredit 01E DA 444
3,5% Nykredit 01I RO A 444
3,5% Nykredit 03D A 444
4% Nykredit 01E DA 444

Realkredit Danmark A/S

2,56
3,64
2,53
1,73
3,37
2,09
2,60
3,24
3,38
3,93
0
0
0
3,37
3,53
4,21
0,63
2,93
3,01
3,21
3,29
3,32
3,25
3,60

106,28
121
107,50
101,65
110,75
99,35
103,15
107,15
106,05
110,50
104,25
104,90
105,20
107,25
106,15
109
119
100,75
100,65
103,45
102,85
102,50
103
105,50

0
-0,75
0,15
-0,10
0,75
-0,18
-0,45
0,15
0,45
0
0
0
0
0,50
-0,05
-0,90
0
0,13
0,53
0
0,08
1
0
0

107
125
107,25
100,55
111
98,35
102,95
107
106,33
111,70
105,20
105,20
105
106,85
106
110,65
119,50
100,25
99,03
102,80
102,30
101,90
101,75
105

0
-0,25

100,05
100,39

-0,05
-0,04

100,14
100,38

Åben

11T 6F+15 OA164
2% RD 10T AP 161

Eff.
rente

Slutkurs

+/-

2% Realkredit Danmark 10S SDRO A1-0,25
-0,07
2% RD 10T AP 171
0,06
2% RD 10T SDRO JA 171
0,34
3,375% RDT SrFixapr 171
0,08
2% RD 10T AP 181
0,01
2% RD 10T SDRO JA 181
Realkredit Danmark 12S.6F.OA 20140,49
0,25
2% RD 10T AP 191
0,14
2% RD 10T SDRO JA 191
0
RDTSRVaroctnc4
0,41
2% RD 10T SDRO JA 201
0
RD 32S.S.S.CF 214
0
RD 33S.S.CF.OA 214
0,87
2% RD 10T AP 221
1,10
2% RD 10T AP 231
1,29
1,0RDSDRO20S274
2,04
2RDSDRO21S324
2,29
2,0RDSDRO22S374
2,78
2,5RDSDRO23S474
2,84
2,5RDSDRO27SOA474
3,03
3RDSDRO23S474
3,13
3RDSDRO27SOA474

100,40
102,44
101,80
103,50
104,17
103,96
99,75
105,51
105,42
100,10
106,18
101,50
101,79
106,75
106,20
98,58
99,88
97,50
96,52
95,20
99,93
98,95

0,01
-0,01
-0,20
0
-0,02
0,14
0
0,23
0,32
0,40
0,33
0
0
0,60
0,09
-0,18
0,08
0,35
-0,51
0,05
0,05
0,13

100,55
102,55
102,05
103,65
104,12
103,60
100,15
104,99
105,17
100,06
105,73
101,90
102,30
105,50
105,35
97,60
99,25
96,70
95,45
94,10
98,93
97,80

12T.6FOA.164
0
4% Realkredit Danmark 26D.s. 20240,69
3% Realkredit Danmark SDRO 20S.S41,11
3% Realkredit Danmark 26D.s. 20241,31
4% Realkredit Danmark 22.D.s. 2042,25
5% Realkredit Danmark 22D 254 2,61
3,55
OSTIFTERNES KREDIT2
2,63
Realkredit Danmark4
5% Realkredit Danmark 22D.s. 20243,22
2,94
Realkredit Danmark4
2,30
2,5% RD SDRO 22S.S 344
3% Realkredit Danmark SDRO 22S.S42,56
4% Realkredit Danmark 23.D.s. 2043,11
5% Realkredit Danmark 23D 354 3,53
4% Realkredit Danmark 23D.s. 20343,21
4% Realkredit Danmark 43D OA 20343,44
5% Realkredit Danmark 23D 384 3,78
5% Realkredit Danmark 43D OA 20343,94
Realkredit Danmark 83D 5CF OA 204 0
0
RD 40S.R 392
0
RD41S.R.O.A 392
4% Realkredit Danmark SDRO 23S.S43,35
4% Realkredit Danmark SDRO 27S.S43,51
5% Realkredit Danmark SDRO 23S.S44,15
5% Realkredit Danmark SDRO 27S.S44,27
3% Realkredit Dan. SDRO 23S.S4 2,95
3,30
3,5% RD SDRO 27S.S4
3,5% Realkredit Dan. SDRO 23S.S4 3,22
4% Realkredit Danmark SDRO 23S.S43,50
4% Realkredit Danmark SDRO 27S.S43,59

100,04
105,40
104,80
103,93
107,65
108,88
113,50
114,75
109,75
118,90
101,75
103,60
108,05
112,25
107,45
105,50
111,88
110,75
105,03
98,48
98,58
107,30
106,25
109,25
108,70
101
103,10
103,75
106
105,15

0
0,50
0
0
0
0
0
0
0
0,15
-0,68
0,78
0,95
0
-0,40
0,50
0,03
0
0,03
0
0,49
0,05
0
0
0
0
0
0,75
0
-0,03

100,08
106,50
103,75
102,50
108,63
111,50
113,50
113
110
119
101,40
102,65
107,25
112,25
107,50
105,90
111,70
111,50
104,60
98,48
97,70
107
106
111,50
110,50
100,15
102,30
103
105,30
104,23

4% Totalkredit 111C.s 254
2,27
3,18
4% Totalkredit 111C. s. 354
3,63
5% Totalkredit 111C.s. 354
Totalkredit var. 40C500.CF6.OA 24 0

107,65
107,55
111,50
104,35

0
0
0
0

107,75
106
111,70
105,20

Lukket

2.5% Statslån 2016

Åben

2% SKIBE JAN 171
Skibe Varske 172

Papir

Totalkredit A/S

Ultimo
2014
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Effektivt Landbrugs børs-redaktion lukkede i går klokken 18.00

OBLIGATIONER

Renten steg en spids
forud for Fed-møde
Af Ritzau Finans

n Markedets aktører ventede onsdag på

nyt om renten fra den amerikanske centralbank, der afslutter sit to dage lange
møde onsdag aften.
Den toneangivende tiårige danske
rente endte i 0,71 pct., hvilket også var
niveauet tirsdag eftermiddag. I løbet af
formiddagen og først på eftermiddagen lå
renten dog 2 basispoint lavere og endte

dermed med at vende tilbage til udgangspunktet fra dagen før.
Markedets aktører lod til at afvente nyt
fra den amerikanske centralbank, Federal
Reserve, der kommer med en rentemeddelelse klokken 20 dansk tid.
Der bliver tale om det første rentemelding, siden Federal Reserve hævede den
styrende amerikanske rente til et spænd
på mellem 0,25 til 0,50 pct. på et tilsvarende møde midt i december.

VALUTA

Markedet er paralyseret
forud for rentemøde
Af Ritzau Finans

n Intet nyt er lige med ingen aktivitet.

Det var i hvert fald det indtryk, man fik,
hvis man så ud over de internationale
valutamarkeder onsdag.
Den nærmest døde aktivitet skyldes, at
markedets aktører afventer udmeldingen
fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som afslutter et todages
rentemøde klokken 20.00 onsdag aften
dansk tid.
- Markedet er lidt paralyseret af rentemødet i den amerikanske centralbank i aften.
Det er meget afventende. Både olieprisen
og aktierne har rettet sig, så der er ikke
den nervøsitet at spore på de to fronter,
som ellers har optaget markederne, siger

Niels Christensen, der er valutastrateg i
Nordea, til Ritzau Finans.
Centralbanken skal på rentemødet afgøre,
hvorvidt den toneangivende amerikanske
rente skal hæves.
Der bliver tale om den første rentemelding, siden centralbanken hævede renten
til et spænd på mellem 0,25 til 0,50 pct. på
et tilsvarende møde midt i december.
Markedsaktørerne anser dog en ny renteforhøjelse på onsdagens møde i Federal
Reserve for at være usandsynligt.
Euro kostede onsdag middag 1,0877 dollar mod 1,0850 dollar tirsdag eftermiddag.
Dollar kostede samtidig 118,24 yen mod
118,45 yen tirsdag eftermiddag, mens der
gik 128,61 yen på en euro mod 128,50 yen
tirsdag eftermiddag.

TDC tæves tilbage af
tvære teleaktionærer
AKTIER
Af Ritzau Finans
Telekoncernen TDC
måttet tage mod tørre
tæv fra aktiehandlerne efter at
have fremlagt planer om at
betale mindre i udbytte til sine
investorer.
Samlet endte det danske eliteindeks med at stige 0,2 pct.
til indeks 989,44 efter onsdag
overordnet set at have ligget
og balanceret omkring nullet.
Afslutningen af et rentemøde i den amerikanske centralbank, Fed, var formodentlig
med til at skabe ambivalens
hos markedets aktører.
- Vi har lidt haft en dans på
stedet. Der er Fed-møde i aften, og markedet vil nok gerne
høre, hvad Feds retorik er omkring markedsturbulensen,
som er fulgt efter den urolige
situation i Kina, hvor væksten
er afmattet, vurderer Martin
Munk, der er aktierådgiver i
Jyske Bank, over for Ritzau
Finans.
Herhjemme stjal TDC fokus
fra morgenstunden med en
ny strategi- og udbytteplan,
som fra børsåbningen sendte aktien ned med mere end
15 pct. Eksempelvis vil det
resterende udbytte for 2015
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blive annulleret, mens TDCog Yousee-brandet vil blive
smeltet sammen til ét. Endelig
indeholdt meddelelsen skuffende forventninger til 2016.
Siden den overraskende
melding har investorerne dog
fordøjet nyheden og sendt
aktien en smule op igen.
- De er utilfredse med, at
TDC sløjfer udbyttet. Rigtig
mange har købt TDC-aktien
netop som udbytteaktie. Den
status er ved at forsvinde lidt,
siger Torben Høyer, der er aktierådgiver i Nordea, til Ritzau
Finans.
Teleaktien lukkede med et
dyk på 9,6 pct. til 31,60 kr.

Hug til Nordea
Der var også hug til Nordea,
som fremlagde et årsregnskab
med et lavere overskud end
ventet og omkostninger til
omstrukturering for knap 2
mia. kr. i forbindelse med en
ny strategiplan.
Resultatet før nedskrivninger endte i kvartalet på 1027
mio. euro, hvilket var et fald i
forhold til resultatet før nedskrivninger på 1286 mio. euro
i fjerde kvartal 2014.
- Toplinjen skuffer umiddelbart. Men det er en tid, hvor
det er svært at opnå en god
toplinje. Faldet handler nok
også om de investeringer på
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teknologifronten, som Nordea
vil foretage, og som bliver en
meget lang proces, vurderer
Martin Munk.
Nordea-aktien endte næstnederst i C20 Cap-indekset
med et fald på 5,2 pct. til 68,50
kr.
Også Danske Bank endte
blandt bundskraberne i C20,
idet aktien sank med 1,4 pct.
til 182,10 kr.
- Danske Bank ryger nok lidt
med i Nordeas slipstrøm, forklarer Martin Munk.
I toppen af eliteindekset
endte høreapparatkoncernen
GN Store Nord, som fik et klap
på skulderen af Goldman Sachs. Det amerikanske finanshus løftede sin anbefaling af
GN Store Nord til »køb« fra
»neutral«. Goldmans analytikere hævede i samme ombæring kursmålet for GN-aktien
til 152 kr. fra 145 kr.
Fra GN selv kom der desuden en melding om, at der
er fundet en afløser for selskabets afgående finansdirektør,
Anders Boyer. Tyske Marcus
Desimoni står klar til at overtage posten.
Høreapparataktien steg onsdag med 2,7 pct. til 128 kr.
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NOTERINGER
Aars Landboauktion
Tilførsler og priser fredag
den 22/01-2016 ................Fra
7 SDM kælvekvie ....... 3200
1 DRK kælveko .................
16 Kvier under
12 mdr. malkerace .....300
9 Kvier under
12 mdr. kødkvæg .... 3300
1 Tyre over
3 mdr. malkerace ...........
4 Tyre over
3 mdr. kødkvæg ...... 3300
30 Tyre under
3 mdr. malkerace ......200
4 Tyre under
3 mdr. kødkvæg ........300

Til
6800
6600
1200
5400

Møllehvedepris
steg med 4 procent

70,0-92,9 kg ....................... 6,70-(6,70)
Over 109,9 kg...................... 3,50-(3,50)
Øvrige afregningsforhold følger slagtesvinene.
Polte
Uge 04:
Notering:
0-35 ........................................... 0-(0)
35-44,9 .............................. 3,70-(3,70)
45-49,9 .............................. 4,70-(4,70)

n Møllehvedeprisen er steget 4 procent den sidste uge,

1400
5400
1900
1000

Omsætning: 136.200 kr.

Husdyrauktionen
i Brørup

Landbrugsorganisationernes
auktion
over husdyr fredag d. 22. januar 2016
i Brørup.
Slagtedyrsbesætninger i de lavprævalente områder (de såkaldt grønne områder) må gerne købe dyr under 6 mdr. på
Husdyrauktionen.
Omsætning: 46.000
Kælvekreaturer: 3 SDM kvier 4.900 – 7.500
Kvier: 1 limousine kryds 4.500
Ammekøer: 0
Ammekøer m. kalv: 0
Græskreaturer: 0
Tyre: 1 blåhvid kryds 2.550, 1 charolais x
blåhvid 3.550, 1 charolais x simmentaler
6.850
Kviekalve: 2 SDM 1.400 – 1.500, 2 SDM
kryds 1.400 – 1.500, 1 blåhvid kryds 650
Tyrekalve: 5 SDM 200 – 450, 1 SDM kryds
200, 1 blåhvid kryds 800
Næste auktion: fredag d. 29. januar 2016
- se tilmeldingerne på vores hjemmeside
www.broerup-marked.dk fra torsdag kl.
16….16.30. Siden opdateres evt. i løbet
af fredag formiddag.
Seneste tilmelding: onsdag

Afregningspris
for slagtesvin
Danish Crown

Tican’s afregningspris for svin

Uge 04, 2016
Svin ............................................ 8,70
Søer under 109,9 kg ..................... 4,10
Søer over 109,9 kg ....................... 4,30
Søer over 129,9 kg ........................ 4,50
Orner .......................................... 3,50
Smågrise ................................. 327,49

Smågrisenoteringer

Noteringen for smågrise gældende
uge 04, 2016.
7 kg
30 kg
Beregnet smågrisenotering:
Basis.............. 186,98(0)
327,49(0)
SPF+MYC ......... 191,98(0)
332,49(0)
SPF ................ 195,98(0)
336,49(0)
Økologi ........................
1035,02(0)
SPF-markedsorientering:
SPF region 1
PRRS negativ......170(10)
PRRS positiv.......160(10)
SPF region 2/3
PRRS negativ......180(10)
PRRS positiv.......160(10)

Tillæg/fradrag pr. kg 12-25 kg:......... 5,25
Tillæg/fradrag pr. kg 25-30 kg:......... 5,40
Tillæg/fradrag pr. kg 30-40 kg:......... 5,34
* Se www.spf.dk, SPF-Portalen eller
www.vsp.lf.dk.

Eksportnotering
Noteringen for smågrise gældende
uge 04, 2016.
30 kg
Porc-Ex A/S:
PRRS negativ.....................
340 (20)
PRRS positiv......................
330 (20)

320(10)
300(10)
320(10)
300(10)

SamMark

Konventionel - markedsnotering:
Nordjysk smågrise 165(10)
290(10)
Midtjysk .......................
295(20)
Midt-Vest .............140(0)
285(0)
SPF-Danmark
Sundst: ukendt/konv.
m/PPRS-dekl. .....155(10)
290(10)
SLS, Østlige Øer ....145(5)
290(10)
Bette Gris ..........150(10)
300(0)

Vejl. købspriser for kælvekøer og kvier. Uge
4, 2016.
Prima
1. kl.
Køer, nykælvede
SDM
8900-8400
8300-7600
RDM
8600-8100
8000-7500
Jersey
6500-6000
5900-5400
Kælvekøer
SDM
8400-7900
7800-7300
RDM
8000-7500
7400-6900
Jersey
6100-5600
5500-5000

Kg-regulering:
Tillæg/fradrag pr. kg 0-9 kg: ............ 9,88
Tillæg/fradrag pr. kg 9-12 kg: .......... 8,50

Uge 04:
50,0-59,9 kg .......... 4,70-5,70(4,70-5,70)
60,0-69,9 kg .......... 6,70-8,55(6,70-8,55)
70,0-94,9 kg.....................8,70-(8,70)
95,0-95,9 kg ....................... 8,50-(8,50)
96,0-96,9 kg ....................... 8,10-(8,10)
97,0-97,9 kg ....................... 7,80-(7,80)
98,0-99,9 kg ....................... 7,50-(7,50)
100,0-109,9 kg .................... 6,20-(6,20)
Søer og svin over 109,9 kg
Uge 04:
Notering:
Under 110 kg ...................... 4,10-(4,10)
110,0-129,9 kg .................... 4,30-(4,30)
Over 129,9 .......................... 4,50-(4,50)
Skinnede søer ...................... 4,00-(4,00)
Orner
Uge 04:
Notering:

Kælvekvier
SDM
8800-8300
8200-7700
RDM
8500-8000
7900-7400
Jersey
6800-6300
6200-5700
Løbekvier 1)
SDM
4700-4400
4300-4000
RDM
4700-4400
4300-4000
Jersey
3300-3000
2900-2600
1)
Årskvier
SDM
3600-3300
3200-2900
RDM
3400-3100
3000-2700
Jersey
2600-2300
2200-1900
1)
Dyr m. mulighed for eksportstamtavle
normalt højrere pris.
For alle kategorier: Kødkvæg efter værdi.
SamMarks vejl. købspriser for tyrekalve
til viderefedning.
Uge 4
(ca. 1/2 års)
kr./stk.
SDM/RDM .......................... 2700-2300
Limousine, Charolais o.lign. .. 4800-4400
Hereford, Angus o.lign. ....... 3800-3400
Vejl. købspriser for spædekalve uge 4
Fastsat af SamMark:
50 kg - Status I: 800,
u/50 kg -30
51-70 kg +30
71-100 kg +15
Krydsninger med Limousine, Charolais,
Blåhvid - tillæg 500-800 kr. for tyre.
Kviekalve får et mindre tillæg.
Eksportkalve afregnes til dagspris.

Oksekødsdivisionen

Artskode / kg.
0
Kalv u. 8 mdr

UGE 04 - 2016

15
E+

14
E

13
E-

12
U+

11
U

10
U-

9
R+

8
R

7
R-

6
O+

5
O

29,50

29,30

29,10

28,90

28,70

28,50

28,30

28,10

27,95

27,95

27,45

4
O-

3
P+

2
P

1
P-

Ændr.
Øre/kg

-

Dansk Kalv
180
til

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,95

26,45

25,95

24,95

-

1+2+5

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 16 mdr.
160 Kg.
24,35
200 Kg.
25,65
260 Kg.
27,30
380 Kg.
27,30
400 Kg.
25,10

24,15
25,45
27,10
27,10
24,90

23,95
25,25
26,90
26,90
24,70

23,75
25,05
26,70
26,70
24,00

23,55
24,85
26,50
26,50
23,80

23,35
24,65
26,30
26,30
23,60

23,25
24,55
26,20
26,20
23,45

23,15
24,40
26,00
26,00
23,05

23,05
24,30
25,60
25,60
22,65

22,95
24,20
25,45
22,35
21,75

22,45
23,65
24,75
21,65
21,05

21,85
23,05
24,05
20,95
20,35

20,85
22,05
23,05
19,45
18,85

19,35
20,75
22,05
18,45
17,85

18,35
19,75
21,05
17,45
16,85

-

-

3

Tyre på 24 mdr. og derover

20,05

19,70

19,35

19,00

18,65

18,30

17,95

17,60

17,25

16,90

16,55

16,20

15,20

14,20

13,20

-

4+6

Kvier og Stude fra 16 til 42 mdr *
230
til
340 Kg.
28,00

27,50

27,00

26,50

26,00

25,50

25,00

24,50

24,00

23,50

23,00

22,00

-

-

-

-

4+6+8

Kvier, unge køer og stude u. 42 mdr.
400 Kg.
26,40
300 Kg.
26,40
240 Kg.
25,80
180 Kg.
23,60

25,70
25,70
25,10
22,90

25,00
25,00
24,40
22,20

24,30
24,30
23,70
21,50

23,60
23,60
23,00
20,80

22,90
22,90
22,30
20,10

22,20
22,20
21,60
19,40

21,65
21,50
20,90
18,60

21,35
20,80
20,20
18,00

21,15
20,20
19,60
17,40

21,10
19,60
19,00
16,80

20,75
19,05
18,45
16,25

20,35
18,65
18,05
15,85

18,85
17,15
16,05
14,35

18,35
16,65
14,65
13,85

-

22,85
20,15
16,60
15,85

22,35
19,65
16,30
15,60

21,85
19,25
16,00
15,35

21,35
19,15
15,70
15,10

21,20
18,95
15,50
14,80

21,15
18,85
15,35
14,60

21,10
18,45
15,25
14,10

20,75
18,30
15,15
14,00

20,35
17,90
15,00
13,90

18,85
16,40
14,80
13,80

18,35
15,90
14,60
13,70

-

8-9

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
24,85 24,35 23,85 23,35
300 Kg.
22,15 21,65 21,15 20,65
240 Kg.
18,45 17,95 17,45 16,95
180 Kg.
17,85 17,35 16,85 16,35
* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
Linær vægtafregning - Under/over Laveste/højeste vægt medfører uændret pris
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi.

(9,76 kr.). Det oplyser Danske Svineproducenter.

Kinesisk majs-nøgle
n Den kinesiske regering sidder på kort sigt med nøglen

til majsprisen, lyder det fra AgroMarkets.
- I Kina har man som i mange andre lande et statsadministreret, strategisk lager til brug ved dårlige tider og
i perioder med svag forsyning. For at sænke hvedeprisen
i Kina, og dermed reducere importen, overvejer Kina at
sælge ud af disse lagre. Med andre ord ønsker de kinesiske
myndigheder at skabe et kunstigt lavt niveau på majs.
Det sker, tilføjer markedseksperterne, til fordel for de
kinesiske farmere, men til ulempe for eksportlandene og et
marked, der i forvejen er overforsynet.
Oveni kommer, at de brasilianske myndigheder nu udbyder 500.000 tons majs til salg fra deres centrale lagre. Det
ventes også at presse priserne og lægge låg på eventuelle
stigninger. Majs fra Brasilien er meget konkurrencedygtigt,
da valutaen løbende falder.

flere udviklingslande som Rusland, Brasilien og Argentina
presser USA’s korneksport.
- Konkurrencen er benhård, og priserne i bund. De
amerikanske landbrugsmyndigheder, USDA’s, ugentlige
opgørelser viser, at målene for USA’s eksport kun kan nås,
hvis den stiger kraftigt fra nu og frem mod høst.
- Ikke meget tyder på, at det vil ske, konkluderer AgroMarkets.

0

240 Kg.

n Den tyske notering er uændret 1,31 euro pr. kg

n Den høje dollarkurs kombineret med faldende valutaer i

Vejledende afregningspriser, oksekødsdivisionen, for uge 04, 2016. NOTERINGEN - Excl restbetaling
Formkode

Uændret tysk svinenotering

Pres på USA’s korneksport

Fokus på kvæg
hver onsdag i
EFFEKTIVT LANDBRUG

Notering for kreaturer, Danish Crown
Afregningspriser

og har genvundet noget af det tabte i årets første uger,
konstaterede Jyske Bank i går formiddags i sin daglige
afgrødekommentar.
Samtidig vokser usikkerheden omkring den russiske
korneksport.
- Agritel noterer sig, at uanset hvad der besluttes, så
rammer usikkerheden nu markedet og prissætningen.
Historikken omkring centrale beslutninger omhandlende den russiske korneksport har vist, at det er farligt i
sådanne perioder at være udækket på forbrugssiden. En
kombination med en rekordstor mængde nettosolgt hvede
hos investorerne i det amerikanske marked kan betyde en
ret kraftig opadgående prisbevægelse, hvis eksporten ud af
Rusland på nogen måde begrænses, skriver Jyske Bank.
Samtidig generer kuldegraderne vinterhvedemarkerne i
det sydlige Rusland, det østlige Polen, Baltikum, og i dele
af Ukraine, Hviderusland og Rumænien. Det understøtter
hvedeprisen.

Spekulationer om
russisk korneksport
n De russiske myndigheder tiltrækker sig netop nu

opmærksomhed på de globale kornmarkeder pga. rygter
om, at Rusland vil øge eksporttolden og dermed reducere
eksporten for korn.
- På den måde håber myndighederne på at kunne holde
kornet i landet og sænke kornprisen.
- Det burde kunne øge Ruslands svineproduktion og være
medvirkende til at reducere landets priser på svin, der er
steget markant, lyder det i en analyse fra AgroMarkets.
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Turbulent handel
Aktierne stiger og
falder i takt med bevægelserne på råoliebørserne, men er der
fornuft i, at aktier og
råolie hænger så tæt
sammen?

FOKUS PÅ AKTIER
AF PALLE JAKOBSEN,
AGROCOM.DK
Når man følger finanssiderne i dagbladene,
får man indtrykket af, at det er
retningen på råoliebørserne,
som afgør, om vi står med en
plus- eller en minusdag og at
faldende råoliepriser nærmest
er en katastrofe for virksomhederne i Danmark, imens
stigende råoliepriser er rent

guld, men er det nu også rigtigt?

Fordele og ulemper
Faldende råoliepriser er skidt
nyt for virksomheder, som
har aktiviteter i olieindustrien som for eksempel Mærsk,
men også for dem som har stor
aktivitet i lande med en stor
eksport af råolie til verdensmarkedet.
Imens de lave råoliepriser er
skidt nyt for købekraften i Irak,
Iran, Saudi Arabien med flere,
er de lave råoliepriser godt nyt
for købekraften i store energiimporterende lande som for
eksempel Tyskland, Storbritannien og Frankrig.
Forbrugerne i de lande
oplever jo, at de skal betale
mindre til opvarmning og
når de tanker bilen. Dermed

får de penge i overskud, som
kan bruges på Lego klodser og
Carlsberg øl.
Samtidig er lave energipriser
ensbetydende med lav inflation og dermed lave renter,
men lave energipriser er også
lig med lavere omkostninger
til indkøb af energi til produktionen.

Frygt og grådighed
Når aktierne falder over en
bred bank, når råolien går ned,
er årsagen ikke, at virksomhedernes økonomi rammes
over en bred bank af de lave
energipriser.
I stedet er aktiemarkederne
ikke rationelle, men de er styret af frygt og grådighed. Efter
en lang periode med stigende
aktiekurser er der tjent mange penge og mange sidder på

barometer
Faldende

kanten af stolen af frygt for, at
deres store profitter forsvinder
igen.
Der skal således ikke meget
til, før de vælger at trække sig
og på den måde udløser nyhederne fra råoliemarkedet
profittagning, som sender
aktierne ned.
Når handlerne står med deres profitter i hånden, bliver
de i tvivl, om det nu også var
rigtigt at gå ud og så skal der
ikke meget til, før de igen stormer i markedet af frygt for, at
de ikke kommer med det næste tog nordover.

Stigende

Danske aktier
Barometeret viser agrocom.dk’s forventninger til
prisudviklingen de kommende to til fire måneder.

OMXC20
indekset
Aktierne skal måske
helt tilbage til 775,
hvor man får en god
købsmulighed

Teknisk kommentar:
Dem der havde mod til at
købe, da aktierne bundede
ud i 2009, har tredoblet
deres penge, imens dem
der købte i forbindelse
med gennembruddet over
500 i 2012, har fordoblet
deres penge. De store profitter har imidlertid gjort
aktiemarkedet overkøb og
modent til en større korrektion. Den korrektion blev i
øvrigt varslet sidste år, da
der opstod negativ divergens imellem kursgrafen og
momentindikatoren. Langsigtet er momentet dog
stigende, så efter et turbulent 2016, hvor aktierne
måske skal helt tilbage til
775, hvor man får en god
købsmulighed.

Omregnet: Planteprodukter angives i
kroner pr. 100 kilo og
animalske produkter i
kroner pr. kilo
OBS: Priserne på børserne er ikke nødvendigvis
direkte sammenlignelige
med hinanden eller
med de priser danske
landmænd kan opnå.

Planteprodukter
Matif møllehvede (€/ton)
Matif møllehvede dec. 16 termin (€/ton)
Matif majs Paris (€/ton)
Foderbyg F.p.v. Hamborg (€/ton)
Maltbyg FOB Metz (€/ton)
Matif rapsfrø Paris (€/ton)
Matif rapsfrø Paris aug. 16 termin (€/ton)
LIFFE foderhvede London (£/ton)
LIFFE sukker London (£/tons)
CBOT møllehvede Chicago (USc/bushel)
CBOT majs Chicago (Usc/bushel)
CBOT sojabønner Chicago (USc/bushel)
CBOT sojaolie Chicago (USc/lbs)
CBOT sojaskrå Chicago ($/shorttons)

Aktuel pris

Ændring i %

Pris i kr.

167,50
182,00
156,75
151,50
174,00
363,00
355,00
110,45
419,60
483,50
369,00
876,75
30,80
269,70

0,30
0,14
0,32
0,00
0,00
0,83
0,00
0,14
-0,33
0,94
0,07
-0,03
1,82
-0,85

124,99
135,81
116,97
148,48
129,84
270,87
264,90
108,25
411,23
121,89
93,02
221,02
465,87
185,04

Animalske produkter
Tyske slagtesvin (€/kilo)*
Tyske smågrise (€/28 kg´s gris)*
Tyske kyllinger (1.500 gram´s)*
Hollandsk (spot) mælk (4,4% fedt)*
CME slagtesvin Chicago (USc/pund)
CME oksekød Chicago (USc/pund)

Aktuel pris

Ændring i %

Pris i kr.

1,310
40,88
0,882
20,00
64,325
133,025

0,00
0,00
0,00
0,00
1,26
1,22

9,78
305,04
6,58
1,49
9,73
20,12

Olie og energi			
NYMEX råolie New York ($/tønde)
Frankfurt el (€/MWh)
Urea FOB Yuzhnyy ($/tons)*
DK statsobligation 30 år (rente)

30,16
23,49
202,50
1,271

2,06
3,48
0,00
-0,70

1,75
138,93
-

Alle noteringer er på nærmeste termin.
Kilder: Børsernes hjemmesider

Onsdag d. 27. januar kl. 11.18

Børsoversigt fra agrocom.dk
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Landbrugets erhvervsavis  hver dag...

0,9% over 5
år*

Kampagnepris

235 friske heste til 639.000,AXION 830 CIS – 235 HK ”PURE POWER”

Ekstraudstyr til kampagnepriser

·
·
·
·
·
·
·
·
·
+·

·
·
·
·

6,8 liters 6 cyl. FPT motor (Stage IV)
24x24 HEXASHIFT transmission – 100% koblingsfri
9.700 kg liftkapacitet
110 liter LS hydraulikpumpe
4 hydraulikudtag
4-punkts affjedret kabine
Multifunktionsarmlæn med DRIVESTICK
Aircondition
650/65 R42 – 540/65 R30 dækmontering
LMB Tryghed – ekstra 4 års / 5000 timers forsikring inkluderet

Frontlift
Affjedret foraksel
Komfortpakke
Hitch krog

29.000,39.000,19.000,19.000,-

Køb inden 31/03 2016 og få din nye
CLAAS finansieret med 0,9% rente
over 5 år.*

Kampagnepris 639.000,-

* Kampagnerenten gælder købekontrakt frem til 31.03.2016. Renten er variabel baseret på CIBOR 1, løbetid 60 mdr., min 20% udbetaling,
maksimal finansiering af byttepris, med forbehold for endelig kreditvurdering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Billede viser model med ekstraudstyr ikke inkluderet i kampagnen. Alle priser er ex. moms.

www.claas.dk

