Min vej til selvstændig
landmand
V. Jonas E. Jensen- Vestergård Snevre

Kort om mig:


Jonas Ellitsgaard Jensen



28 år



Agrarøkonom i 2016 fra Vejlby



Nyetableret pr. 1/7 2020
Vestergård- Snevre.



Aktiv i Landboungdom i over 10 år.
Sidder som formand i LUPU, er
med i strategiarbejdsgruppen,
repræsentant for LU i
Ungeklimarådet og med i
Pløjeudvalget.



Civilstatus: Single

Vestergård- Snevre


Ejendommen er beliggende
omkring Bjergby- Nord for
Hjørring.



650 søer med salg af 22.000 stk. 7
kgs. smågrise årligt.




2 ansatte + løs hjælp.
96 ha ejet + 71 ha til forpagtet.
165 ha i alt, lejer jord ud til en
kartoffelavler.

Min vej til at blive selvstændig


En drøm helt fra barnsben!



Derfor satte jeg et mål/krav til mig
selv i en tidlig alder, omkring
opsparing, kompetence udvikling og
det liv jeg gerne vil skabe for mig selv.



Mine mål for at blive selvstændig, har
været forholdsvis få, men konkrete:
Det skulle give penge!!
En ejendom/virksomhed som jeg
kunne overskue.
Samt at den skal være en større del af
mig, men jeg har klarre mål for at der
var frihed til at holde fri i ferie og
weekender.



En dygtig beslutningstager, have de
rigtige folk omkring mig, som udgør et
godt hold for hele virksomheden.

Den lidt sjove vej ☺


Jeg startede tilbage i folkeskolen med at
være skoledreng på den nærliggende
kvægejendom, her kom jeg i praktik da
jeg var startet på min uddannelse.



Tog videre til min næste nabo, som havde
køer, grise, tyrekalve, høns og planteavl
til foderproduktion.



Efter produktionslederen blev jeg ansat
på en ren svineejendom med grise fra 7 kg
til 110 kg.
Ansvarshavende for 7-30 kgs
produktionen.



Så jeg startede med køer i tidernes
morgen og sværgede til at jeg aldrig
skulle have grise, nu har jeg købt en so
ejendom, men havde aldrig passet en so
før 1/7-2020

Hvorfor så den her ejendom?


Det var den ejendom som jeg
havde drømt om, den var/er
enormt velholdt, tingende er gjort
rettidigt og der er ikke blevet
sparret på noget ved investeringer.



Ejendommen gav penge!!



Den havde en størrelse hvor jeg
kunne være med over det hele.



Der var 2 ansatte med mange års
erfaring, som fulgte med i handlen,
det har givet ro og frihed til mig
som ejerleder.

Landboungdom en del af noget større!


Landboungdom har spillet en stor
rolle i at jeg er blevet selvstændig,
for mange af mine erfaringer med at
arbejde med mennesker er kommet
gennem arbejdet i LU.



Her startede jeg som NæstformandFormand,Kassér, med i et hav af
udvalg og arbejdsgrupper.



DM i Pløjning 2018, var min største
og sjovest opgave i LU, som gav mig
enormt meget selvtillid og en masse
viden, omkring planlægning,
forberedelse og styring af frivillige
folk, som gjorde at det meste
lykkedes på de 4 dage som det stod
på.

Hvad bringer fremtiden?


Vi ved ikke hvordan verden ser ud i
morgen!



Min ejendom ligger miljø og
placeringsmæssigt således at der ikke kan
bygges mere til den nuværende
produktion.



Så i korte træk er målet at drive en
fornuftig virksomhed, afdrage alt det jeg
kan på min gæld således jeg er bedre
rustet til fremtiden.



Men det skal også siges at jeg tror på en
griseproduktion i fremtiden i Danmark, så
jeg skal være med og udvikle min
virksomhed til fremtids produktion af
grisekød.



Skabe resultater, vise at der handling bag
mine ord og være bevidst om forbrugernes
handlekraft.



Få skabt mig en familie her på
ejendommen samt forsat være politisk og
foreningsarrangeret.

Spørgsmål?

