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Fusion skaber nyt stærkt rådgivningsselskab
Heden & Fjorden fusionerer med Jysk Landbrugsrådgivning
Ejerforeningerne bag de to rådgivningsselskaber Heden & Fjorden og Jysk
Landbrugsrådgivning er enedes om at fusionere deres rådgivninger til ét stort
selskab med huse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg, oplyser formanden for
Heden & Fjorden, Sven Agergaard, og formanden for Jysk Landbrugsrådgivning,
Søren Søndergaard.
I de kommende måneder gennemføres en proces omkring de praktiske detaljer i
samkøringen mellem Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden. Tilsammen
har de 7.500 landbrugskunder, hvoraf de 5.100 får ført regnskab i et af de to
selskaber. Sammen har Heden & Fjorden og Jysk Landbrugsrådgivning en
omsætning på omkring 300 mio. kr. og ca. 480 medarbejdere.
Det ligger fast, at Sven Agergaard bliver formand for det nyfusionerede selskab,
mens Søren Søndergaard bliver næstformand. På direktørniveau er fordelingen
den, at Jysk Landbrugsrådgivnings direktør, Torben Jensen, bliver administrerende
direktør, mens Johannes Elbæk, der nu er direktør i Heden & Fjorden, bliver
koncerndirektør i den nye konstruktion.
Der er igangsat en proces omkring, hvad der skal være navnet på det nye
rådgivningsselskab.
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Et perfekt match
- Heden & Fjorden og Jysk Landbrugsrådgivning er et perfekt match. Vi har den
samme politiske opbygning, hvor vores nuværende selskaber ejes af to
landboforeninger og en familielandbrugsforening. Vi har lige fra de første møder
haft en god mavefornemmelse af, at Jysk Landbrugsrådgivning og Heden &
Fjorden vil det samme – nemlig yde værdiskabende rådgivning for vores kunder.
- Med fusionen får vi styrke til at yde en nyskabende og slagkraftig rådgivning, der
matcher vores kunders individuelle behov og forventninger, siger Sven Agergaard.
- Vi er i den forbindelse utroligt glade for at blive en del af Økologirådgivning
Danmark, tilføjer han. Her blev rådgivere fra Økologisk Landsforening og Jysk
Landbrugsrådgivning kort før jul samlet i et fælles selskab, og nu indgår også
økologirådgiverne i Heden & Fjorden.
Formanden for Jysk Landbrugsrådgivning, Søren Søndergaard, fremhæver den
specialisering, som nu kan sættes i værk inden for ikke mindst kvæg- og
planteavlsrådgivningen. En specialisering, som mange landmænd i dag
efterspørger.
- Her vil vi virkelig opleve synergi i den nye rådgivning. Fusionen giver os samtidig
mulighed for at skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor vi i fremtiden kan
tiltrække og fastholde rådgivere med de stærkeste faglige og personlige
kompetencer, vurderer Søren Søndergaard.
Samarbejde er vejen frem
Fusionen vil skabe stærkere rådgivningsmiljøer og fremtidssikre den uvildige
rådgivning til gavn for landbruget.
- Vi har valgt, at udviklingen ikke skal passere forbi os. Alle i branchen taler om, at
landbrugsrådgivningen i Danmark er splittet op på for mange enheder. Nu sikrer vi
vores forretning ved at opnå kritisk masse, siger Sven Agergaard.
- En fusion mellem Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden er udtryk for
rettidig omhu i en branche, hvor også de enkelte landbrugsvirksomheder bliver
større og får nye behov. Kunderne vil opleve, at de får mere for pengene, fordi de
fremover vil få flere og bedre tilbud fra det nye selskab, siger Søren Søndergaard.
Fakta:
Ejerne bag den nye rådgivningsselskab er Jysk Landbrug, Sydvestjysk
Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro-Struer Landboforening,
Familielandbruget VEST-Jylland og Grindstedegnens Familielandbrug. Det
samlede medlemstal er 3.750 medlemmer.
For yderligere information: Formand Søren Søndergaard, Jysk Landbrugsrådgivning (20487713) og formand Sven Agergaard, Heden & Fjorden (40824488).
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Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler
Mark

Nu har du mulighed for at få en ekstra gevinst af investering i moderne
sprøjteteknik, der nedsætter afdriften. En ny bekendtgørelse og vejledning er trådt i
kraft 5. juni 2016 og giver mulighed for at anvende afdriftsreducerende
sprøjteteknik til at nedsætte afstandskravene ved sprøjtning langs vandløb og søer
samt § 3-områder. Reglerne er udformet efter stort set samme model, som i mange
år er anvendt i Sverige og Tyskland. Afdriftsreducerende dyser og afdriftsreducerende teknikker (f.eks. Hardi Twin) er inddelt i tre afdriftsklasser: 50, 75 og
90 procent afdriftsreduktion. For eksempel kan et skadedyrsmiddel med 20 meters
afstandskrav på etiket-ten nu anvendes ned til 10 meter ved 50 procent reduktion,
5 meter med 75 og helt ned til 2 meter med 90 procent afdriftsreduktion.
Ny teknik
Der er sket mange landvindinger indenfor sprøjteteknik gennem de seneste 10-20
år. Især er udviklingen af luftinjektionsdyserne og kompakt luftinjektionsdyserne et
kæmpe spring fremad i forhold til at styre sprøjtedråberne ved sprøjtning med
almindelig hydraulisk sprøjte, samtidig med at effekten bliver bevaret.
Læs mere: (siden kræver abonnement til landbrugsinfo)
www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik.

Heste

Fruktaner ved afgræsning (mest for heste)
Når græsplanterne vokser, danner de fruktaner som en form for energireserve. Da
hesten ikke kan fordøje fruktaner enzymatisk i tyndtarmen, bliver de fordøjet mikrobielt i blind- og tyktarm, hvilket fører til en øget produktion af flygtige fedtsyrer
og mælkesyre. En øget koncentration af mælkesyre i tarmen sænker pH-værdien
og forstyrrer balancen mellem de forskellige typer af tarmmikrober. Højt indtag af
fruktaner kan derfor føre til alvorlige sygdomstilstande som kolik og forfangenhed.
Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Heste.

Godt hegn til heste
Det kan være dyrt og tage lang tid at indhegne
en hestefold. Når den er færdig, er det håbet,
at den sikrer hest og omgivelserne mod skade.
Hegnet skal først og fremmest holde hesten
inde på folden, så den ikke løber ud og laver
skade på andre eller sig selv. Dernæst skal
materialet ikke lave for slemme skader på hesten, hvis uheldet er ude.
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Der er størst risiko for, at hesten bryder ud, hvis der ikke er noget græs eller stråfoder eller nogen legekammerater. Foldens størrelse spiller også ind, for på en
mindre fold kan hesten nemmere blive klemt op i et hjørne af de andre heste, og
nogle gange vælger den truede hest at gå gennem hegnet.
Et godt hegn er et hegn med lægter og med strømførende tråd på lægterne. Uden
tråd kan hesten både gnubbe sig og bide i hegnet eller på anden måde komme i
kontakt med hegnet.
En sikkerhed for hesten er hegn med plastbelagt ståltråd, der er strømførende, da
dette er svært for hesten at blive viklet ind i. Aluminiumstråd og el-reb kan lave
nogle slemme skader på hesten, da det kan skære sig ind i kødet.
Husk et dyrt hegn i længden kan være det billigste.
Mark

Pas på at ensilagen ikke bliver for tør
For dem, som ikke har taget 1. slæt endnu – og de findes! - er det ved at være høje
tid. De, som har ventet til nu, er ofte dem, som ønsker tung fordøjelig ensilage
(wrap) med en høj tørstofprocent. På dette tidspunkt er sukkerindholdet ved at
være meget lavt. Derfor vil græsset have meget vanskeligt ved at ensilere i
kombination med lavt vandindhold. Vi ser næsten hvert år ensilage/wrap, som er
muggen bl.a. af denne grund. Indpakningen får tit skylden, men ovenstående er
ofte årsagen. Heste kan absolut ikke tåle muggen ensilage, og drøvtyggere har
heller ikke godt af det!
Hvert år sker det, at ensilagen af 2. og måske 3. slæt bliver for tør. Det skyldes, at
græsset ofte tørrer meget hurtigere på denne årstid, både på grund af vejret, men
også fordi der er mindre græs på arealet. Ofte er én dags tørring tilstrækkeligt.
Altså ved at du skårlægger kl. 10.00 om formiddagen, så kan det være tiden at
snitte/presse allerede sidst på eftermiddagen. Vær derfor meget opmærksom på,
hvor hurtigt græsset tørrer. Græs med 50 – 60 % tørstof kan være vanskelig at
ensilere.

Info

NaturErhvervstyrelsen skal flytte ca. 400 medarbejdere
I forbindelse med at Naturerhvervstyrelsen er i gang med at flytte ca. 400 medarbejderes opgaver fra København til Sønderjylland, må man desværre forvente forlængede sagsbehandlingstider. NaturErhvervstyrelsen har prioriteret fortsat at
kunne udbetale landbrugsstøtten til tiden, da landbrugsstøtten omfatter størstedelen af de penge, som styrelsen udbetaler i støtte.
Der arbejdes på, at det kan lykkes at sikre udbetalingen på trods af de udfordringer, flytningen af opgaver giver NaturErhvervsstyrelsen.
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Til gengæld vil andre områder opleve længere sagsbehandlingstider – også længere end NaturErhvervsstyrelsen havde kalkuleret med fra starten af året. Det gælder
blandt andet krydsoverensstemmelseskrav, dispensationsansøgninger under landbrugsloven, økologiautorisationer og visse projekttilskudsordninger under Landdistrikts- og Fiskeriprogrammet såsom økologisk investeringsstøtte og støtte til fartøjer under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Ny mobilvenlig hjemmeside om tilskud til naturpleje
NaturErhvervstyrelsen kan nu præsentere hjemmesiden plejegræs.dk til dig, der
laver naturpleje med tilskud.
Plejegræs.dk er særligt målrettet landmænd, der har tilskud til pleje af græs- og
naturarealer. NaturErhvervsstyrelsen har haft fokus på, at det skal være nemt at
bruge www.plejegræs.dk. Hjemmesiden er tilpasset, så den er nem at bruge på
mobilen, også når du er ude at se til dine dyr.
Får

Besætningshitliste får og væddere
Besætnings hitliste for får i perioden 30.05.2015 – 30.05.2016 kan ses på nedenstående link:
www.landbrugsinfo.dk.
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Vil du søge om tilskud til hegn m.m.?
Det er snart muligt at søge tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning i
Natura 2000 i de Særlige Natura2000 områder. Ansøgningsperioden er fra 5. august til 20. september 2016.
I 2016 er tilskudsordningen blevet gennemgribende revideret og den endelig ansøgningsprocedurer ikke helt på plads før ansøgningsstart. Dog vides det, at der at
der nu er fastsat faste priser på faciliteterne.
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Ordningen omfatter tilskud til:

Derudover gives der også tilskud til rydning af uønsket opvækst. Det kunne f.eks.
være opvækst af gyvel, pil, hybenrose m.m.
Tjek om dine arealer kan få støtte
Du kan i Tast-selv service kortsystem IMK tjekke, om dine arealer ligger inden for
de områder, der kan søge om tilskud til hegning m.m. (Særligt udpegede N2000arealer) eller til rydning af uønsket opvækst (N2000-arealer til rydning). Arealerne
er blevet opdateret her til 2016 ansøgningen. Vær dog opmærksom på at Danmarks miljøportal – arealinformation ikke er opdateret med de nye lag.
Der er indført et pointsystem, hvor man som minimum skal have 35 point for at
kunne indsende et projekt (se næste side). Der er derfor blevet sværere at opnå
tilskud.
Har du spørgsmål til om dine arealer kan få støtte, eller ønsker du hjælp til udarbejdelse af ansøgning, er du velkommen til at kontakte naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj, arr@jlbr.dk, tlf. 76 60 23 92 eller miljørådgiver Nicolai Smed
Kjær, nsk@jlbr.dk , tlf. 76 60 21 85 fra Jysk Natur.
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Point

Pointsystem
Indsatsområde
Projekter, der indeholder rydning

50

Projekter, der indeholder forberedelse til afgræsning

25

Projekter, der indeholder både rydning og forberedelse til afgræsning

50

Naturtype. Én af følgende naturtyper
Rigkær

28

Kildevæld

23

Overdrev

19

Alle øvrige

0

Andel i særlig Natura2000 udpegning
Projektarealet er >75 pct. Særligt Natura 2000-areal

12

Projektarealet er mellem 50-70 pct. Særligt udpeget Natura2000
areal

6

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder:
Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette
FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte
Marcussen, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596
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