
L-MedieHus er landbrugets førende 
mediehus. Vi er landbrugets uaf-
hængige 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 bæredyg-
tige og effektive landbrug.

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

Vi har den korteste deadline og 
udgiver landets eneste dagblad 
til landbruget. Vi har samtidig den 
bredeste dækning med vores fi re 
regionale aviser, der tilsammen giver 
branchens største oplag. 
Vi har hovedsæde i Langeskov og to 
kontorer i hhv. Brørup og Støvring.

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, MaskinParken og en række andre publikationer.

Salgsassistent
med engagement og gåpåmod 
til ugeavisen LandbrugSyd
Vi søger en stabil, positiv og engageret salgsassistent til vores salgs-
afdeling på ugeavisen LandbrugSyd. Erfaring fra mediebranchen er ikke 
en nødvendighed, men det forventes, at du har en stærk arbejdsmoral, den 
rette positive attitude og går til opgaverne med oprejst pande. Du bliver 
en del af et salgsteam på 11 personer, men vil til dagligt arbejde fra vores 
kontor i Brørup sammen med vores team på LandbrugSyd.

OM JOBBET: 

�  Du skal dagligt arbejde med opsøgende salg til både nye såvel som eksisterende 
kunder. Det vil hovedsageligt ske via telefon og mails. 

�  Du skal varetage forskellige administrative opgaver såsom: 
   -  Vedligeholdelse og oprettelse af kundelister i CRM 
   -  Administrative opgaver omkring en avisproduktion.
   -  Ad hoc opgaver på vegne af salgsteamet
�  Du vil arbejde med både offl ine såvel som online marketing inden for vores 

egen medieportefølje.
�  Deltage i messer, dyrskuer og netværksarrangementer. 

OM DIG: 
�  Du er proaktiv og resultatorienteret. 
�  Du er ikke bange for kold telefon canvas. 
�  Du kan skabe og vedligeholde gode kunderelationer. 
�  Du er udadvendt og god til at kommunikere. 
�  Du er fl ydende i dansk, både skriftligt og tale. 
�  Du har gyldigt kørekort og ren straffeattest. 

VI TILBYDER: 

�  En attraktiv fuldtidsstilling med gode og fl eksible arbejdsforhold.
�  En stilling, hvor du har mulighed for at udvikle dig professionelt såvel 

som personligt. 
�  Fast løn med pension og gode personaleforhold.
�  Et arbejdsmiljø, hvor der ydes frihed under ansvar, og vejen fra tanke 

til handling er kort.

Lyder jobbet som noget for dig, så hører 
vi gerne fra dig hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler.

Send din ansøgning, CV og eventuelle 
udtalelser til salgsdirektør 
Mikkel Kokholm Jørgensen på 
mikkel@l-mediehus.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen 
til at skrive eller ringe på telefon 60 12 28 38. 

Følg os på sociale medier

Onsdag den 22. april 2020   �   Nr. 17   �   Uge 17   �   27. årgang 
Til jordbrugere i Syd- og Sønderjylland   �   www.landbrugsyd.dk

Foderanlæg
60 mm kædeanlæg og 
flexsneglløsninger til 
konkurrencedygtige priser

info@mkorn.dk . Tørring . Tlf. 75 80 36 77 . www.mkorn.dk

www.mkorn.dk

Tjek vores hjemmeside 
og se det store udvalg i 
foder- og mineralsiloer 
samt tibehør

Fleksible siloløsninger

Hans Jensens Vej 8

7160 Tørring

info@mkorn.dk

Tlf. 75803677

Vi forhandler også reservedele til Tunetanke

www.mkorn.dk
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samt tibehør

Fleksible siloløsninger

Hans Jensens Vej 8

7160 Tørring

info@mkorn.dk

Tlf. 75803677

Vi forhandler også reservedele til Tunetanke
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Palle Jespersen, Indehaver
Mobil 2170 9541

Nybolig Landbrug 
Gørtz og Jespersen

Hansborggade 30
6100 Haderslev
Tlf. 6611 7755

Dan Gørtz, Indehaver
Mobil 2170 9542

• Kvægejendomme   

• Svineejendomme   

• Planteavl
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Vi skræddersyr 
sammen din løsning...

 

Industrivej 8 . 6800 Varde . Tel. 75 22 10 00 . Fax 75 21 12 21
Email:rotor@rotor.dk . www.rotor.dk

• Udgangslåger i isolerede sandwichpaneler
• Mekanisk ventilation
• Skyggegardiner 
• Højtrykskøling
• Gardinventilation

Udgangslåger - Forsidespot - 2x35.indd   1 19-12-2018   10:23:44
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LANDBRUGSBYGGERI
KVÆGSTALDE    SVINESTALDE    TOTAL-/HOVEDENTREPRISE

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

Møberg Staldbyg sætter en ære 
i at give kyndig og kompetent 
rådgivning i planlægningsfasen 
og under hele byggeforløbet.

Finn Bay 
Christensen
Projektleder

Vores 
ekspertise er 

din garanti for 
det bedste 

resultat!‒ mere end 
35 års erfaring!

DIN professionelle Krone forhandler i Syd- og Sønderjylland

Brdr. Holst Sørensen A/SBrdr. Holst Sørensen A/S
Obbekærvej 105-107 · 6760 Ribe · tlf. 76 88 44 00 · www.bhsribe.dk

Søren Holst Sørensen · 76 88 44 16  l  Jes Hamann · 76 88 44 17

ER DU KLAR TIL DENER DU KLAR TIL DEN
KOMMENDE GRÆSSÆSON?KOMMENDE GRÆSSÆSON?

Krone skårlæggersæt fra 3 - 10 meter.
Ring og få et godt tilbud

Krone river fra 3,5 - 20 meter. Effektiv og skånsom.
Ring og få et godt tilbud

Forhør på DEMO af selvkørende 
skårlægger BIG M 450. 

Kampagnepris 
DKK. 319.900,-

Butterfly sæt på 
9.75 m.

SIDE 5

Gang i corona-
kompensation
CORONA Frem mod den 30. juni er der 
mulighed for at søge om kompensation for 
omsætningsnedgang som følge af corona-
situationen. Og landbrugsrådgivningerne 
er klædt på til at hjælpe, og står klar for de, 
der ønsker at søge kompensation. Her gør 

man samtidig opmærksomme på de for-
hold, man som ansøger skal være opmærk-
som på.

TEMA: Svin side
6-8

32

For fem år siden:
Fynsk jord bliver 3,2 milliarder mindre værd
Selv om kontorchef Thomas Bruun Jessen fra Natursty-
relsen flere gange ved stormødet forleden i Vissenbjerg 
understregede, at der fra politisk hold kun er besluttet 
en kvælstofreduktion på foreløbig 1.600 tons ud af de 
i alt 7.800 tons årligt, som eksperter har regnet ud, er 
nødvendigt for at opretholde en økologisk god tilstand 
i det danske havmiljø, så frygter de fynske landmænd 
for konsekvenserne.

- De manglende 6.200 tons kvælstof er en bombe un-
der landbruget, og derfor er det afgørende, at I indsender 
høringssvar med konsekvenserne for vandområdepla-
nerne, som lurer lige om hjørnet, understregede Cen-

trovice-formand Niels Rasmussen overfor de 240 frem-
mødte fynske landmænd i salen.

Seges-beregninger viser, at den fynske landbrugsjord 
falder med 3,2 milliarder kroner, hvis vandområdepla-
nerne gennemføres med det foreslåede indhold.

LandbrugFyn, 21. april 2015

DET STOD AT LÆSE I LANDBRUG FYN

Fra stormødet om vandmiljøplanernes fynske 
konsekvenser ses direktør Niels Peter Nørring fra 

Landbrug & Fødevarer til venstre i samtale med 
borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune, og 

Centrovice-formand Niels Rasmussen. Foto: Erik Hansen

Udryd kæmpe-bjørneklo
- du har pligt til det
Kæmpe-bjørneklo skader både natur og mennesker. 
Den breder sig lynhurtigt, den lægger alt øde, den 
skal slås ihjel, og det skal helst være nu.

Alle grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune har 
pligt til at udrydde planterne effektivt på deres jord. 

Rodstikning og sprøjtning skal være foretaget inden 
31. maj, skærmkapning senest 15. juli. 

Kontakt kommunen, hvis du � nder kæmpe-bjørne-
klo på andres eller din egen jord:

Biolog
Jens Aamand Kristensen, tlf. 72 53 20 76
email: jenak@fmk.dk
Kasper Nowack, tlf. 72 53 20 73
email: kanow@fmk.dk

Læs mere om metoder til bekæmpelse: www.fmk.dk/bjorneklo

Faaborg-Midtfyn Kommune - Udryd kæmpe-bjørneklo 2x135.indd   1 04-04-2019   14:27:05

VELKOMMEN
HOS GRANIT PARTS

Bestil online i dag, og få leveret i morgen.

 Flere end 10 millioner reservedele og tilbehør til 
landbrug, skov, have og park samt entreprenør.

Registrer dig her eller under:
www.granit-parts.dk
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Dæk - fælge - hjul 
til alle formål!
Vi har alle verdensmærker til: 

Landbrug, entreprenør, skovbrug, industri, special-
maskiner, personvogne, varevogne og lastvogne.

Gelsted 64 49 10 63 BRUGTE LANDBRUGSDÆK
SE WWW.OVETHI.DK

Dæk - fælge - hjul 

  Odense SV:  63 17 31 00
  Ringe:  62 62 52 52
  Hjørring: 40 36 10 63
  Randers: 86 42 47 77
  Holstebro:  97 42 18 99
  Uldum: 75 67 88 00 

  Grindsted: 75 32 40 42
  Varde: 75 22 51 01
  Kolding:  75 50 23 70
  Sønderborg: 74 46 12 04
  Herlufmagle: 57 60 10 00
  ovethi@ovethi.dk

Dæk - fælge - hjul Dæk - fælge - hjul 

Service
på stedet

Person- og varevognsdæk- se www.dæk.dk

Ovethi 2 sp - dæk - fælge - hjul til alle formål.indd   1 27-06-2018   12:59:16

Kurt: Øst- Vest- & Sønderjylland
Mobil: 40361024 - kb@jejsingbyg.dk

Leif: Fyn, Sjælland & Nordjylland
Mobil: 30682101 - lp@jejsingbyg.dk

• Totalentreprenør
• Ko– og hønsestalde
• Privatbyggeri         
 (om-, ny– , tilbyg)
• Industribygninger
• Kranopgaver
• Egne lastbiler
• Vognmandstilladelse

Jejsing Trælasthandel 2x86.indd   1Jejsing Trælasthandel 2x86.indd   1 03-04-2020   13:24:3903-04-2020   13:24:39

Få avisen hver dag
Bestil abonnement 
på tlf. 63 38 25 49
www.effektivtlandbrug.dk

Generalforsamlingen mangler
På grund af corona-
situationen kan Cen-
trovice ikke få den 
folkevalgte ledelse og 
2019-regnskabet på 
plads.

Tekst og foto: 
Erik Hansen

FORENING Foreningslivet er i 
store træk helt lukket ned på 
grund af corona-restriktioner-
ne. Derfor er det en grotesk si-
tuation blandt andet for land-

boorganisationerne, som ofte 
afvikler generalforsamling i 
marts måned.

Det har ramt den fynske 
landboforening, Centrovice, 
som aflyste generalforsamlin-
gen den 11. marts, selv samme 
aften, hvor statsminister Mette 
Frederiksen på det første pres-
semøde indførte begrænsnin-
ger i danskernes forsamlings-
frihed på grund af faren for 
smittespredning.

- Derfor mangler vi fortsat 
at få godkendt regnskabet for 
2019, ligesom vi heller ikke fik 

valg til bestyrelsen. Derfor kø-
rer vi uændret videre med den 
hidtidige bestyrelse, fortæller 
formanden Torben L. Povlsen.

Situationen, som er tilsva-
rende for flere af landets øvri-
ge landboforeninger, betyder, 
at der på Axelborg undersøges 
alternativer til at få disse for-
maliteter på plads.

- Måske kan der blive tale om 
elektronisk afstemning eller 
generalforsamling i flere loka-
ler, så reglerne kan overholdes. 
Men vi ved det ikke på nuvæ-
rende tidspunkt, og før den 10. 
maj bliver der sikkert ingen af-
klaring, forventer den fynske 
landboforeningsformand.

Torben L. Povlsen oplyser, at 
Axelborg arbejder med en løs-
ning for Centrovice og andre 
landboforeninger, som måtte 
aflyse deres generalforsamling 
i marts som følge af corona-
restriktionerne. Billedet er fra 
2019-generalforsamlingen i 
Vissenbjerg. 

Optimismen var i top 
med næsten udsolgt 
dyrskueplads og flot 
program. Efter corona-
aflysningen lades i 
stedet op til et endnu 
bedre fynsk dyrskue i 
2021.

Tekst og foto: 
Erik Hansen

DYRSKUE De fleste mindes 
nok sidste års fynske dyr-
skue, hvor det nærmest reg-
nede væk om lørdagen, og 
derfor måtte arrangører-
ne, Fynsk Landbrugs Event-
forening, tage til takke med 
et besøgstal på knap 44.000.

Siden er det lykkedes at 
skabe et nyt, stærkt funda-
ment for dette års skue, og 
derfor var det en rigtig ær-

gerlig ny dyrskuechef, som 
før påske sammen med al-
le øvrige arrangører af 
dyrskuer og større sommer-
arrangementer modtog stats-
ministerens besked om, at alle 
sådanne store aktiviteter af-
lyses frem til og med udgan-
gen af august måned.

- Jeg er virkelig ked af det. Vi 
troede virkelig på, at det skul-
le lykkes. Vi havde fået skruet 
et godt program sammen, og 
har mødt en rigtig stor opbak-
ning blandt udstillerne, lyder 
det fra dyrskuechef Sara Ek-
knud, der ellers kunne mel-
de stort set udsolgt af stande 
på erhvervsudstillingen og fø-
devaremarkedet over to må-
neder før skuet, der efter pla-
nen skulle være afholdt den 
12. til 14. juni.

Over 200 heste tilmeldt
Den 1. april åbnede for tilmel-

dingen af heste, og på få da-
ge var 208 heste tilmeldt, for-
tæller dyrskuechefen, som nu 
i stedet har travlt med at af-
lyse aftaler med leverandører 
og tilbagebetale tilmeldings-
gebyrer til udstillere.

- Så det er lidt af en mavepu-
ster at komme over. Men den 
energi og den opbakning, vi 
har haft i år, tager vi nu med 
os ind i arbejdet frem mod næ-
ste års dyrskue, som vi meget 
snart går i gang med forbe-
redelserne til, forsikrer hun.

Stærkt setup
Også formanden for Fynsk 
Landbrugs Eventforening, 
Torben Povlsen, ærgrer sig.

- Vi havde set meget frem 
til at afholde sommerens 
dyrskue. Det er særlig ær-
gerligt, da vi netop havde op-
bygget et stærkt setup for ar-
rangementet. Vi har mødt en 

- Vi var klar til 
et stort skue

Med et stærkt fundament blandt andet med en ny dyrskuechef var 
der lagt op til et flot dyrskue. Over 200 heste var allerede tilmeldt 

Det Fynske Dyrskue, som skulle have fundet sted 12. til 14. juni.

kolossal opbakning, så vi i 
så god tid allerede var tæt på 
udsolgt.

Landboforeningsforman-
den havde set frem til at vise 
landbruget frem for forbru-
gerne, og ikke mindst i dis-
se tider sætte fokus på dansk 
fødevareproduktion og de lo-
kale produkter.

- Samtidig går vi glip af ind-
tægterne fra skuet, men til 
gengæld har vi så heller ikke 
omkostningerne. Vi må nu 
have set nærmere på, hvilken 
muligheder der er i kompen-
sationsordningerne, lyder det 
fra formanden for Fynsk 
Landbrugs Eventforening.

Birthe Pedersens medarbejdere følger med over til den nye afdeling, LandboGruppen Fyn. Anden fra højre er Finn Damkjær 
Pedersen, fjerde fra højre Birthe Pedersen. 

LandboGruppen Fyn 
er navnet
Efter opkøbet har ejendoms-
mæglerfirmaet Birthe 
Pedersen i Vissenbjerg 
skiftet navne. 

EJENDOMSHANDEL Det bliver de samme 
medarbejdere og samme gode service, 
men navnet er anderledes. Sådan ly-
der det fra ejendomsmæglerne Landbo-
Gruppen MidtØst, der har opkøbt den 
fynske virksomhed Ejendomsmægler 
Birthe Pedersen. Nu er navn og orga-
nisationsstruktur for den nye, fynske 
afdeling klar. 

- Afdelingen kommer til at hedde 
LandboGruppen Fyn og vil funge-
re som en selvstændig forretning un-
der LandboGruppen MidtØst, fortæl-
ler Finn Damkjær Pedersen, chef for 
LandboGruppen MidtØst. 

- Valget er faldet på dette navn, for-
di vi gerne vil vise med navnet, at det 
er en lokal forretning, der kender ejen-
domsmarkedet på Fyn.

Ingen store forandringer
Birthe Pedersen bliver afdelingsleder på 
Fyn, og det er primært medarbejder-
ne fra hendes forretning, som service-
rede kunder på Fyn inden opkøbet, 
der også fremadrettet vil være i området. 

- Kunderne kommer ikke til at mær-
ke store forandringer udover det nye 
navn, for de vil møde de samme med-
arbejdere og et fortsat højt serviceni-
veau, siger Finn Damkjær Pedersen og 
fortsætter: 

-  Fordi LandboGruppen MidtØst hø-
rer under rådgivningsvirksomheden 
Velas, kan vi derigennem også henvi-
se til rådgivning om for eksempel skat-
tespørgsmål i forbindelse med køb af 
landbrugsejendomme. Den service glæ-
der vi os over nu også at kunne tilby-
de på Fyn. 

På vej mod større ejendomme
Det er halvanden måned siden, at 
LandboGruppen MidtØst overtog Ejen-
domsmægler Birthe Pedersen. 

- Jeg synes, vi er blevet godt modta-
get på det fynske marked, hvor vi har 
masser at lave på trods af den aktuel-
le situation med corona, der selvføl-
gelig gør det lidt mere besværligt at 
handle ejendomme, siger Finn Dam-
kjær Pedersen.  

LandboGruppen MidtØst har god
 succes med at sælge såvel små som 
større landbrugsejendomme i Midt- og 
Østjylland, og den succes håber Finn 
Damkjær Pedersen at kunne udvide 
til Fyn.

- Vi er kommet til Fyn for at udvikle 
forretningen og gøre den endnu bedre 
til gavn for vores kunder. Birthe Peder-
sen er rigtig vellykket med at handle 
mindre ejendomme, og med Velas i ryg-
gen arbejder vi nu sammen på at udvi-
de den fynske forretning til også at in-
kludere større ejendomme, lyder det fra 
Finn Damkjær Pedersen. eh

L-MedieHus 
- landets 

suverænt bedste 
mediedækning
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