Mediekonsulent
til LandbrugSyd

Til vores afdeling i Brørup søger vi en dygtig sælger, der kan være med til
at løfte LandbrugSyd og L-MedieHus ind i endnu en spændende periode
inden for mediebranchen. LandbrugSyd er et stærkt brand og har en stor
læserskare i det sydlige Jylland og en masse loyale kunder.
Som mediekonsulent vil du få ansvaret for salg af printede såvel som digitale
annonceløsninger. Du vil få din egen kundeportefølje og have medansvar for egne
og fælles resultater.
Vi har brug for en sælger, der har lysten til at være med til at udvikle L-MedieHus.
Dertil har vi brug for dine ideer, så vi forbliver stærke i fremtidens digitale tendenser i en omskiftelig branche. Kendskab til branchen og dokumenteret salgserfaring
vil være en klar fordel.
Du planlægger din egen arbejdstid og derfor skal du besidde et drive og gå på mod,
lyst og vilje til at søsætte nye ideer, trives med megen kundekontakt hvad enten det
er pr. tlf. eller kundebesøg.
Vi sætter en ære i at sætte kunden i centrum og sammen finde en løsning for
markedsføring. Vores målsætning er at skabe gode kunderelationer. Vi ønsker, at
vores kunder skal være trygge ved vores mediehus og opnå gode resultater. Vi skal
rådgive og skabe værdi for vores kunder igennem vores medier.
Du vil have god opbakning og hjælp fra dit salgsteam og dine øvrige kollegaer.
Lønpakken tilbyder dig en fast grundløn. Der er mulighed for løbende udvikling ud
fra ønsker og kompetencer. Dertil modtager du kørselsgodtgørelse efter statens
takster, for kørsel i egen bil til kundemøder og lign.

L-MedieHus er landbrugets førende
mediehus. Vi er landbrugets uafhængige
talerør, der skriver til og for fødevareproducenten. Vi tror på at skabe sammenhold på landet, og formidle viden, lokalt
som globalt, så vi fortsat har verdens
mest bæredygtige og effektive landbrug.

Kan du lide udfordringer og spændende nye opgaver, hvor der ikke er langt fra ord
til handling. Trives du med salg og vil du gerne udvikle dine kompetencer.

Dette formål udlever vi gennem vores
mange mediekanaler – print og digitalt.

Er du den vi søger, kan du sende ansøgning og CV til salgschef Betina Doctor Jørgensen på bdj@landbrugsyd.dk. Ved spørgsmål er du meget velkommen til at tage
kontakt på 61 55 89 85. Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Vi har den korteste deadline og udgiver
landets eneste dagblad til landbruget. Vi
har samtidig den bredeste dækning med
vores fire lokale ugeaviser, der tilsammen
giver branchens største oplag.

Ansøgningsfrist d. 11. januar 2019,
ansættelse hurtigst muligt.
Der vil løbende være samtaler.
Kvæg

Kvæg

Første ko har ydet
150.000 kg mælk

Vi udfører alle
tænkelige opgaver...
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Betonboring
Betonskæring
Brandsikring
Cirkelskæring
Gulvfræsning
Gulvskæring
Kerneboring

l

Nedbrydning
med brokk
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Spalterilning
Vægskæring
Wireskæring

l
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L-MedieHus
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suverænt bedste
mediedækning
Kurt

Leif: Fyn, Sjælland, Nordjylland
Mobil: 30 68 21 01 – mail: lp@jejsingbyg.dk
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Tekst:
John Ankersen

KVÆG Let at montere og sikring af frisk
drikkevand hele året til kvæget – vel at
mærke uden brug af strøm fra elnettet
som energikilde.
Drikkekop-systemet fra virksomheden
Frostline A/S i Horsens tilbyder nemlig
frisk drikkevand hele året rundt ude i
marken eller i åbne staldsystemer ved
hjælp af jordvarme, der driver systemet.
- Vi adskiller os netop fra de andre

direktør i Frostline, Piet Nølev.
Han tilføjer, at systemet ud over tilførsel af vand, er vedligeholdelsesfrit.
Systemet virker ved en selvtømmende glideventil i automatens stigrør. Alt
sammen i en jordcylinder, der er nedgravet i frostfri dybde i jorden, hvor der
er omkring fem til ni plusgrader. Det
forhindrer frysning og garanterer samtidig køligt drikkevand hele året rundt.
Tre forskellige højder
Drikkeautomaterne kan købes i tre
forskellige højder, 40, 60 og 80 cen-

undtagen dén til svin, der er produceret i metal, fordi grisene gnaver plastkoppen i stykker.
Drikkesystemet blev udviklet af
Frostline for 15 år siden, og har været
i produktion og salg i sin nuværende
form i 10 år. Og det har vist sit værd
både herhjemme og i udlandet, hvor
der er eksport til blandt andet Norge,
Sverige og Tyskland.
Mange landmænd har adskillige
Frostline-drikkeautomater placeret på
bedriften, men der kan går op til 10
dyr på én enkelt drikkeautomat.

e bedrif
de dansk

Kurt: Øst-, Vest- & Sønderjylland
Mobil: 40 36 10 24 – mail: kb@jejsingbyg.dk
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Frostsikker drikkeautomat
uden brug af strøm

tsejere har
elysning

Tekst og foto:
Erik Hansen

MÆLKEYDELSE Mælkeydelsen stiger fortsat hos de danske malkekøer. På landsplan har de første
køer rundet en livsydelse på imponerende 150.000 kg mælk.
Det er nu også sket for den første fynske ko, tilmed en ko af den
røde race, der som bekendt stammer fra Fyn.
Det er RDM-ko nr. 19595-2016 i
besætningen hos Anders Kastrup,
Vejrup Søndergård i Vejrup ved
Brenderup, der i en alder af 14
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Det

styrelsen

Det blev fejret på behørig vis, at den første fynske ko netop har rundet
en ydelse på 150.000 kg mælk. Fra venstre avlsrådgiver Peter Holm
Weinkouff fra Viking Danmark. RDM-koens ejer, Anders Kastrup, Vejrup
Søndergård, og til højre Berit Dahl, Særslev, som er formand for det fynske RDM-aktivitetsudvalg.

år har rundet denne milepæl i
mælkeydelse. I 11,8 år har den i
gennemsnit ydet 12.772 kg EKM
(energikorrigeret mælk)

I vinteren 2017 var koen også i
avisen, efter den som den femte
ko i den røde race rundede 10.000
kg værdistof.

Skal der en alsidig mini-rendegraver på banen?
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Piet Nølev er adm. direktør i virksomheden Frostline A/S i Horsens, der har udviklet og producerer den frostsikre drikkeautomat, der er populær blandt mange kvægbrugere. Foto: John Ankersen

RDM-koen nr. 2016 hos
Anders Kastrup på Søndergård i Vejrup har som
den første fynske ko
rundet denne milepæl i
mælkeydelse.

Eurocomachs mini-rendegraver kan du let komme rundt
og udføre dine grave- og læsseopgaver.

TEMA

Flere køer
har ydet mere

Roerslev Smedie og Maskinforretning - mini-rendegraver - 3x86.indd 1
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SLAGTNING HOS GELSTED SLAGTEREN
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Vi trækker på 100 års håndværkstraditioner og
gør os altid umage
Vi er engrosautoriseret i alle led, hvilket er vigtigt
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Administrerende direktør
Ove Thejls (bagerst) viste
Fødevareministeren (forrest) rundt på Tican.

Selvom lave priser på smågrise og slagtesvin og høje foderpriser er lig med elendige bytteforhold, giver situationen også
muligheder. Arkivfoto

Koens nærmest sortbrogede udseende skyldes dens far - den meget anvendte tyr, Syd Garant, der
blevet opdrættet på Pilegården i
Ladby hos Holger Moritz Hansen,
og med amerikansk brunkvæg i
blodårerne.
- Derfor er det også en meget
stor og lang ko, som nærmest
ikke har kunnet være i sengebåsene. Her på dens gamle dage har den fået en skåneboks,
og får nok også lidt ekstra kærlig behandling, erkender Anders
Kastrup, der har 200 køer i sin
stald, med gennemsnitsydelse
på 10.600 kg mælk.
Avlsrådgiver Peter Holm Weinkouff, Viking Danmark, som overrakte messingplakette for den
opsigtsvækkende præstation, påpeger, at den høje ydelse i en så
lang levetid bekræfter RDM-racens gode sundhed og holdbarhed.

Find den konstruktive
vinkel trods pressede
bytteforhold

Der er fremgang på næsten
alle fronter i dansk mælkeproduktion. Kun antallet af besætninger faldt i det forgangne
kontrolår.

MÆLKEPRODUKTION I det seneste kontrolår for landets malkekvægsbesætninger, som sluttede 30. september, har der
været
en klar fremgangopfordrer
i mælkeydelØkonomikonsulent
sen.tilSåledes
ydelsen
hævet
at findeeren
proaktiv
og med 157
kg mælk
og 9 kgvinkel,
værdistof,
henholdsvis
konstruktiv
selvom
medsvineproduktionen
3 kg fedt og 6 kg protein.
lige nu er
Dermed ligger den gennemsnitlige ydelpresset.
se for landets malkekøer nu på 10.660
kg EKM.
SVINEPRODUKTION Lige for tiden er
svineproduktionen
presset.
Lave priAntallet
af malkekøer
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ser på smågrise
slagtesvin
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fra 1.ogoktober
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til 30.
je foderpriser er lig med elendige bytseptember
i år. Antallet af køer er nu
teforhold. Det er Christian Reinholdt
518.700,
eller
en stigning påhos
11.000
Paulsen,
økonomikonsulent
Land-køer.
TilboLimfjord,
gengæld er
RYK-kontrolheltantallet
på linje af
med.
Christian Reinholdt Paulsen, økonoinden vi graver
ned i 81
et alt
mikonsulent ved Landbo Limfjord, oplerede- Men
besætninger
faldetosmed
i perifor til
dybtnuhul,
så vildriftsenheder.
jeg i stedet forsøge fordrer svineproducenterne til at foroden,
2.495
at finde er
en den
meregennemsnitlige
konstruktiv og prosøge at finde en mere konstruktiv og
Dermed
besætbesæt
aktiv vinkel på nuværende situation, proaktiv vinkel på den nuværende situningsstørrelse
for første gang rundet 200
lyder det fra konsulenten.
ation.
køer. Driftsenhederne er nu i gennemsnitFind
på 208
197 i kontrolåret- Mulighederne er mange, og det er
ud afkøer
hvormod
du står
Først og fremmest
2016/2017.
eh anbefaler han, at helt individuelt, hvad det optimale vir-

hver enkelt svineproducent finder ud
af, hvad nuværende forudsætninger betyder for egen virksomhed året ud og
for næste år og så få startet samtalen
pengeinstituttet.
Vi er i tæt dialog med kunden helemed
vejen
- For der kommer sandsynligvis til
at opstå et likviditetsbehov i de kommende knap 14 måneder, og der skal
derfor nogle aftaler på plads, konstaterer han og opfordrer til efterfølgende
Nybyggeriat og
Gør brug af vores store
holde dialogen med banken vedlige.
renovering:- Herefter vil jeg anbefale, at alle inerfaring indenfor byggeri:
• Lagerhallerputfaktorer kigges igennem en ekstra
• Stalde
• Mælkecentre
gang. Er der vedligehold og investe• Produktionshaller
• Plansiloer
• Ombygninger
ringer, som kan udsættes, så bør de
• Administrationsbygninger
• Gylletanke
• Huse
udsættes. Kan den sidste producerede
Kontakt os med dine fremtidige projekter gris betale sig, og er der mulighed for
en mere sparsom fodersammensætning,
nu hvor bytteforholdene er ugunstige?,
Bygger på tillid
spørger Christian Reinholdt Paulsen.
siden 1933

FAG/TOTALENTREPRISE

kemiddel vil være ude hos den enkelte, lyder det.

Sanering, renovering eller…
Selvom det er udfordrende tider, holder økonomikonsulenten på, at den nuværende situation også åbner for nogle muligheder.
- Hvis der er udfordringer med bestemte sygdomme, vil det være en god
idé at undersøge, om det er realistisk at
lave en sanering, som holder – det vil
sige om du ligger okay i forhold til naboer. Er det realistisk, så er det i gang
med lommeregneren, så de finansielle
samarbejdspartnere har noget konkret
at forholde sig til, fastslår han.
- Det kan også ske, at staldene trænger til en grundig renovering, som der
kan være tvivl om, hvornår den kan
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Grønnegyden 4, 5466 Asperup
Tlf. 2085 1551 · www.roerslev.com

Ove Thejls håber, at virksomhedsbesøget har givet politikerne
større forståelse for erhvervet.

være tjent hjem. Det åbner for muligheden for at lukke svineproduktionen
ned for at begrænse tab samt finde andre områder, hvor der kan hentes indtjening – for eksempel arbejde uden for
bedriften, lyder det.
- Det er også muligt, at den bedste løsning for dig er at fortsætte nuværende
produktion, men hvor der skæres ind
til benet. Det er som sagt individuelt.
Hold fokus på indflydelse
Ifølge Christian Reinholdt Paulsen
handler det i høj grad om at holde fokus på de ting, man selv kan påvirke.
- Det er din virksomhed, og derfor er
det dig, som træffer beslutningerne. De
omgivende faktorer er faste og urokkelige. Din opgave er derfor, at du fin
fin-der frem til de ting, som du har indflydelse på, og så beslutter dig for, hvad
du vil gøre ved det, og herefter arbejder henimod det.
- Om bytteforholdene er gode eller
elendige, så er der altid den fællesnævner, at der kommer en ny dag i morgen. I landbruget er vi utroligt dygtige
til at drifte. Det er meget vigtigt, men
det er også vigtigt, at der afsættes tid til
at skue ud i horisonten, for hvis vi ikke gør det, så ændrer verden sig uden,
at vi opdager det.
- Rent lavpraktisk kan man stille sig
selv spørgsmålet »hvilket marked ønsker jeg at levere til, hvad er spillereglerne for succes på det marked, og
hvordan indrettes min virksomhed til
det?« Kort sagt, hvad vil jeg fremover?
Hvad gør jeg nu? Er der noget, som
kan undværes? Er der smartere og mere simple måder med samme eller bedre resultat? cc

Der bliver slagtet 1,9 millioner svin om året hos Tican i Thisted.

Skovplant

- Vi fik sat fokus på trans- get alvorligt. Ikke mindst ef- Der er altid et eller andet
Der var kvalitetskontrol, eksport og svine- portegnethed, mens vores ter, den har vist sig at kunne fascinerende ved at komme ud
eksport til tredjelande – alt- springe langt og ramme Bel- og se, hvordan produktionen
pest på programmet, så lande uden for EU – også gien. For hvis det kan ske i foregår, og det er vigtigt at
da miljø- og fødevare- er et vigtigt tema. Ikke mindst Belgien, kan det også ske her. komme ud i virkeligheden og
i forhold til truslen fra afri- Derfor handler det også om at se, hvad det egentlig er, vi sidministeren forleden
kansk svinepest. Og så ville gøre alt vi kan for at undgå, at der og lovgiver om til daglig.
besøgte slagteriet
vi også gerne vise, hvor meget den når til Danmark. Det er Det er ikke mindre interesTican i Thisted.
vægt, vi lægger på kvalitets- både vigtigt i praksis, men og- sant, efter vi netop har siddet
Grisene fra Kibsdahl var et populært indslag, da Nordjyllands
Landbrugsskole havde inviteret de lokale folkeskoleelever til jubilæum.

Byd ind med de
gode historier
IMAGE - Hvis vi ikke selv byder ind med noget positivt, er der
ikke nogen, der gider høre på os.
Kommunikationsdirektør Christian Hüttemeier fra Landbrug & Fødevarer fik med sin meget direkte konstatering, 80
landmænd fra LandboForeningen Midtjylland til at rette sig
op og spidse ører.
De var kommet for at høre, hvordan landbruget bevarer erhvervets legitimitet i den her tid, hvor det forekommer, at resten af samfundet er på nakken af landmændene.
-Det er folk, fordi I landmænd vil tale om faktuelle ting, hvad
der er rigtigt og forkert, men det vil andre mennesker overhovedet ikke, fastslog Christian Hüttemeier.
Danskerne baserer en kæmpestor del af deres holdninger og
handlinger på følelser alene. Opfordringen til landmændene
var derfor at begynde at tale til folks følelser.
-Det vil få folk til at lytte, forklarede han og gennemgik den
nye imagekampagne, som Landbrug & Fødevarer har lanceret og, som danskerne er begyndt at stifte bekendtskab med
på TV, i biografer, på facebook og andre sociale medier.

Tekst og foto:
Christian Carus

MINISTERBESØG Miljø- og
fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lagde sammen med Lise Bech (DF) forleden vejen forbi slagteriet Tican
i Thisted for at blive klogere på
fødevareproduktionen.
Politikerne blev vist rundt
af Ticans administrerende direktør, Ove Thejls.
- Vi er altid glade for at få
den her slags besøg. Forhå
Forhåbentlig giver det noget forståelse for erhvervet, og selvom
det er hurtigt afviklet, giver
det også lejlighed til lige at
få diskuteret to-tre nøgleemner, sagde direktøren til LandbrugNord.

kontrol. Vi har 30 medarbejdere fra Fødevarestyrelsen her
i huset, og betaler 10 kroner
pr. gris for kvalitetssikringen.
Det løber op i 19 millioner om
året, forklarede direktøren,
der på rundturen kunne fortælle, at en undersøgelse engang havde vist, at hygiejnen
på slagteriet var bedre end på
et sygehus.
Mens der på slagteriet i Thisted bliver slagtet 1,9 millioner grise årligt, ryger der 1,7
millioner igennem Ticans af
afdeling i Brørup.
Kampen mod svinepest
I forhold til frygten for svinepest, fik slagteridirektøren god
opbakning af ministeren.
- Vi tager svinepest me-

så rent psykologisk, at vi sender et signal – ikke mindst til
vores eksportmarkeder - om,
at vi altså tager alle midler i
brug med både stærkt udvidede jagttider og hegn, sagde
Jakob Ellemann-Jensen, der
dog også var enig med Ove
Thejls i, at den største trussel formentlig ikke kommer
fra vildsvin, der løber over
grænsen.
- Den største trussel er
madpakken fra de østeuropæiske medarbejdere i Dan
Danmark, men derfor er det stadig vigtigt, at vi ikke har
vildsvin i naturen til at sprede en eventuel smitte, fastslog ministeren, der glædede
sig over en formiddag i det
nordvestjyske.

og forhandlet nyt fødevareforlig på plads, og jeg bliver klogere, hver gang jeg besøger en
virksomhed, konstaterede
han.

• Maskinplantning af stormfalds og afdriftsarealer
• En sikker vej til en god start af dine kulturer
Michael Pedersen - Skoventreprenør
www.mpskovplant.dk - 20 33 67 13 - mp@skovplant.dk

Estimeret fragtrabat 10% ved 500Michael
kr. 100%
ved 5000 kr. Estimeret fragtrabat 10% ved 500 kr. 100% ved
5.000 kr.
Pedersen - 2 sp til plantning.indd 1
05-11-2018 11:50:32

ALT I PLANTER

HUSK DER ER FRADRAG I PERSONLIG INDKOMST FOR VILDT-/ENERGISKOV OG JULETRÆER

Klip mig ud - gem mig - jeg er meget mere værd end du tror

TEMA

Minister på slagteri-besøg

JUBILÆUM Forleden fejrede Nordjyllands Landbrugsskole,
Lundbæk, 70-års jubilæum. I den anledning havde skolen inviteret lokale folkeskoleelever indenfor til et kig på landbrugsskolen og landbrugsuddannelserne. De fik lov til at stifte bekendtskab med både gammeldags og moderne landbrug, og
livet på en landbrugsskole. En af de mest populære aktiviteter var håndmalkning af den jerseyko, Line Heden Vanggaard
Pedersen fra Hjulskov I/S, havde taget med. Også de smågrise, Jens Jørgensen, driftleder på Kibsdahl ved Brønderslev,
havde med, var meget ombejlede. Line Heden Vanggaard Pedersen og Jens Jørgensen er begge tidligere elever på Nordjyllands Landbrugsskole. De var glade for at bidrage til jubilæet.
- Vi skal have tid til at deltage i den slags her, hvis vi gerne vil blive ved med, at lave det vi laver. Vi oplever, at det er
utrolig svært, at få elever til vores svineproduktion. Derfor er
jeg med her i dag, for at vise de unge mennesker, hvad landbrug er for noget, lød det fra Jens Jørgensen.
Senere på dagen fortsatte jubilæet med reception for alle interesserede.

Danmarks billigste og bedste PLANTER ENTREPRENØRENS TILBUD - ekskl. planter
5 rk. læhegn, 400 m,1400 stk. planter .......kr. 6.700,- 400 mtr. 5 rk. læhegn - plantearbejde................kr. 4.200,- ,1 ha Nordmannsgran, 5000 stk. planter...kr. 16.700,- 1 ha Nordmannsgran - plantearbejde.................kr. 6.000,3000 m2 vildt-/energiplanter m/2000 stk. ..kr. 8.700,- 2000 stk. vildtplanter - plantearbejde.................kr. 3.500,TRÆER OG BUSKE cm
Ahorn
Ask
Avnbøg
Birk
Bøg
Eg
Tjørn
Hæg
Kornel rød
Naur
Røn
Poppel op 42
Rødel
Skovæble
Sargenti æble
Slåen
Syren blå
Syren rød
Liguster
Spiræa
Sandtorn
Snebær hvid
Vild pære

40/60
40/60
30/50
30/50
30/50
30/50
40/60
40/60
30/50
30/50
40/60
20/40
40/60
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
40/60
30/50
30/50
30/50
30/50

v/25 stk. v/1000stk. JJULETRÆER
ULETRÆER - PPYNTEGRØNT
YNTEGR
NTEGRØØNT - STED
SSTEDSEGRØNT
TEDSSEGR
EGRØØNT
Navn
cm
v/25 stk. v/100 stk. v/1000 stk.
4,70
3,88
12/25
6,69 kr.
6,00 kr.
4,00 kr.
Nordmann
5,64
4,13
5/15
4,00 kr.
2,50 kr.
Nordmann
5,10
3,73
30/50
4,51 kr.
4,05 kr.
3,29 kr.
Rødgran
4,48
3,20
10/30
1,90 kr.
Rødgran
5,54
4,05
15/30
5,53 kr.
4,98 kr.
4,03 kr.
Fransk fyr
5,54
4,05
15/30
6,55 kr.
5,89 kr.
4,58 kr.
Bjergfyr
5,10
3,73
30/50
6,61 kr.
5,72 kr.
4,25 kr.
Lærk
5,60
4,08
30/50
5,00 kr.
4,50 kr.
3,65 kr.
Sitka
5,39
3,93
15/30
5,48 kr.
3,35 kr.
2,35 kr.
Skovfyr
5,10
3,72
30/50
5,36 kr.
4,82 kr.
3,91 kr.
Skovfyr
4,95
3,61
Østrigsk fyr
15/30
4,95 kr.
4,46 kr.
3,61 kr.
4,00
2,92
15/30
5,71 kr.
5,14 kr.
4,17 kr.
Cypress
4,18
2,93
5,57
4,06
PLANTEMASKINE UDLÅNES GRATIS V/ PLANTEKØB
6,39
4,66
5,78
4,21
FÆRDIG ALLÉ (Plantet)
ALLÉTRÆER
6,53
4,76
Ahorn • Eg • Røn • Lind • Bøg • Rødeg Entreprenøren tilbyder en færdig allé
9,44
6,86
plantet inkl. jordløsning. Opsat med
175/200 cm. Poppel 350/450 cm
6,34
4,69
stok og en opbinder.
Plant selv
7,72
5,63
v/10 stk. à
6,19
4,51
v/10 stk. à
7,33
5,34
5,57
4,06
FRUGTTRÆER - 10 STK.

RABAT!

Ud fra 25 stk. priser.
10% v/100 stk., 20% v/500 stk.
30% v/1.000 stk. af samme sort.

235,-

Stenløse
48 19 50 01
HOVEDKONTOR:
58 53 00 38
Holstebro, 97 43 00 88 Slagelse
St. Heddinge 56 50 86 80
mail@planteskoler.dk Maribo
54 60 00 31

landmænd blev opfordret til at tale til forbruMinisteren fik også lejlighed til at smage på den lokalt producerede parmaskinke.

225,-

998,-

2-3 års pære,
pære-,blommeblomme-,
og
æble- og kirsebærtræer,
1,0 - 1,5 m - Bland selv
Ovenstående priser er excl. fragt og moms.

Se vores kæmpe udvalg på www.planteskoler.dk •
De 80 midtjyske
gernes følelser.

Estimeret fragtrabat 10% ved 500 kr. 100% ved 5000 kr.

Brønderslev
Skanderborg
Hobro
Give

98 80 16 77
87 93 00 31
96 57 00 61
75 73 94 49

Klip mig ud - gem mig - jeg er meget mere værd end du tror

SET OG SKET

Lundbæk fejrede
70-års jubilæum

Estimeret fragtrabat 10% ved 500 kr.
100% ved 5.000 kr

Fredericia
Ringe
Toftlund
Ribe

75 56 39 03
62 66 12 03
73 83 50 51
75 43 70 65

Estimeret fragtrabat 10% ved 500 kr. 100% ved 5.000 kr.

13

Flensborglandevej 8 Rørkær Tønder Tlf. 74 72 00 30 / 21 62 39 62
www.matzenbyggeforretning.dk

Nordens største virksomhed inden
for kloak- og industriservice

Matzen byggeforretning - 3x86.indd 1

12-09-2018 14:01:20

Vi beskæftiger mere end 500 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige.
Vi står klar 365 dage om året – 24 timer i døgnet – og vi er naturligvis
landsdækkende.
Vi servicerer private husstande og virksomheder indenfor en bred vifte af
brancher. Bl.a. forsyningsselskaber, kraft/varme værker, medicinalproducenter,
entreprenørvirksomheder, olieraffinaderier, transportvirksomheder, boligselskaber
og mange flere.
Vi har en omfattende og moderne vognpark, der hver dag løser opgaver indenfor:
• TV-inspektion • Transport af
farligt affald
• Kloakservice
• Industriservice
Norva24 - 3x86.indd 2

N RVA24
KLOAK- OG INDUSTRISERVICE

Telefon 70 120 222
www.norva24.dk

9

20-11-2018 09:39:55

Vores forretning er baseret på vores
indhold. Vi agerer derfor også på alle
platforme. Vi har forskellige læsere og
imødekommer alle præferencer.
Det kræver et stort fokus på vores læsere
og de platforme de efterspørger. De fleste
af vores læsere foretrækker stadig den
fysiske avis, men efterhånden kan den
sjældent stå alene. Derfor udvikler vi
hele tiden på tværs af vores kanaler,
så vi sikrer den bedste oplevelse for
vores læsere.
Forståelsen for vores kundegruppe og
deres brug af medier, vil vi gerne dele
med dig – læs derfor videre på dette link.
Besøg også vores hjemmesider
l-mediehus.dk og landbrugsyd.dk

L-MedieHus har lige siden 1980 været stærkt forankret i den danske muld - med redaktioner/salgsafdelinger
i Langeskov, Brørup og Støvring – derude hvor tingene sker.
Alle 40 medarbejdere er faglig kompetente indenfor kommunikation og markedsføring til landbruget,
dets følgevirksomheder og i det hele taget til dem, som bor udenfor byskiltene.
L-Mediehus udgiver dagbladet Effektivt Landbrug A/S samt ugeaviserne LandbrugNord, LandbrugSyd,
LandbrugFyn, LandbrugØst, FrilandsLiv og en række andre publikationer.

Følg os på sociale medier

