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DANSK MASKINHANDLERFORENING  
Vi har haft et spændende og travlt år med mange udfordringer, både når det gælder den 
daglige medlemsservice og rådgivning samt omkring lancering og opfølgning på nye tiltag 
og aktiviteter i Dansk Maskinhandlerforening. 
En af de helt store udfordringer for sekretariatet og overenskomstudvalget har været at 
finde et nyt spor for DM-Arbejdsgiverdelen efter at vi, i efteråret 2011, måtte konstatere, at 
vores hovedorganisation SALA ikke længere ville være bæredygtig. 
Vi har igen i perioden oplevet et væsentligt mindre behov for rådgivning omkring tilpasnin-
ger, arbejdsfordeling, omorganisering og afskedigelser. Vi oplever faktisk en lille stigning i 
antallet af henvendelser omkring rådgivning om ny-ansættelser m.m.  
I år oplever vi igen en voldsom stigning i antallet af sager og henvendelser omkring mar-
kedsret og erhvervsret – det er typisk tvister om reklamationsret, garanti, fejl og mangler, 
pant samt kunder, der vil hæve en indgået handel. 
De mange uoverensstemmelser mellem køber og sælger, tager ofte mange resurser og 
skaber stor frustration hos vore medlemmer. Det er tydeligt, at køber ofte er presset og vil 
forsøge at løbe fra indgåede aftaler og dermed skubbe uberettigede omkostninger og an-
svar over på sælger. 
Vore medlemmer har i perioden brugt sekretariatet til mange forskellige rådgivningsopga-
ver indenfor strategi, forandringer, organisationsudvikling, personale udfordringer, sygdom 
og generationsskifte, samt ikke mindst en snak om markedssituationen og de daglige store 
som små udfordringer, man står overfor som leder og maskinhandler. 
Vi er meget ydmyge og taknemmelige for den altid positive og åbne opbakning samt det 
gode gensidige samarbejde og tillid vi møder i det daglige arbejde sammen med vore 
medlemmer og deres medarbejdere. Vi oplever et stigende behov for en fortrolig samtale 
med os om såvel små som stor ting omkring brancheudvikling og ikke mindst den lederud-
fordring, som alle arbejder med i dagligdagen, når man skal lede en organisation og virk-
somhed igennem forandringer og nye måder at se markedspladsen, kunderne og leveran-
dørerne på. 
Mange har brugt resurser på at sætte det rigtige hold i virksomheden. Her ser vi mange 
gange, at en svær beslutning, ofte bliver en god beslutning om at afvikle en medarbejder 
eller omstrukturere en stilling eller afdeling. Hvis man er i tvivl, så tvivl og kom videre uden 
denne person. Der skal rigtig mange optimister til at opveje en pessimist! 
Mange medlemmer bruger vores mødefaciliteter i sekretariatet i Kolding. Sekretariatet bli-
ver mere og mere branchens ”hovedstad” og vi syntes, det er dejligt at kunne byde så 
mange velkommen i huset. Det betyder mere synlighed og tættere relationer til mange af 
vores medlemsvirksomheder. 
Sekretariatet var i august måned 2011 ansvarlig for at løse alle markedsførings- og kom-
munikationsopgaver for udstillingen Have & Landskab i Slagelse. For den kommende ud-
stilling i august 2013, skal sekretariatet løse økonomifunktionen. Dette arbejde er allerede 
påbegyndt. 
Igennem året har vi løst mange opgaver for brancheforeningen Maskinleverandørerne. 
Her kan nævnes planlægning og afvikling af Entreprenør & Håndværk (E & H) messen i 
Herning i maj måned og arbejdet med at udvikle Agromek udstillingen mere målrettet og 
synlig mod den grønne og gule sektor, hvor Maskinleverandørernes medlemmer udstiller i 
Hal C på Agromek 2012. 
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Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virksom-
hederne, branchen og faget. Her har vi i perioden specielt haft fokus på udvikling af 4 
”stjerner” i vores indsatsområder. Det er DM-eksportudvalg, DM-tænketank, DM-
ledernetværk og DM-kvalitetsprojekt ”Best Practice”. Mere omtale af disse aktiviteter 
kommer senere i beretningen. 
Lige nu har vi fokus på medlemsbesøg hos medlemmer, som ikke har deltaget aktivt i de 
seneste 2 års chefmøder og generalforsamlinger - i alt 22 medlemsvirksomheder. Vi ar-
bejder målrettet med at skaffe nye medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening. Dette fo-
regår ved at vi kontakter relevante virksomheder i vores branche for at tilbyde dem et med-
lemskab. I efteråret 2012 forventer vi at afslutte forhandlinger med flere nye virksomheder. 
Sammen med Danske Maskinstationer og Entreprenører udsendte vi i juni måned neden-
stående kronik. 
  
Tilbage til stråtage og bindingsværk? 

Med vedtagelsen af vandplanerne bliver store land-
brugsarealer fremover kun egnet til dyrkning af tag-
rør og andre vådafgrøder. Det er ødelæggende for 
beskæftigelsen, mener to store brancheorganisatio-
ner i landbruget. 
Kan det virkelig passe, at danskerne igen skal til at 
bo under stråtag i huse med bindingsværk? 
Hvis ja, er vi selvfølgelig klar til at tage fat på den 
opgave med vores i alt 5.900 dygtige medarbejdere, 

der skaber en årlig omsætning i omegnen af 11,5 milliarder kroner. udtaler Bent Juul Jør-
gensen, branchedirektør Danske Maskinstationer og Entreprenører og Michael Husfeldt, 
branchedirektør Dansk Maskinhandlerforening. 
Hvorfor skal de mange medarbejdere være klar til den opgave? 
Fordi vi er af den opfattelse, at det er særdeles vigtigt, at der fortsat er beskæftigelse til 
hver eneste af medarbejderne og gerne langt flere i fremtiden.  
Når de tvivler på, at der er nok beskæftigelse til dem i fremtiden, er det fordi, de har kon-
stateret, at et flertal i folketinget med de tre regeringspartier og enhedslisten for nylig ved-
tog endnu flere love om bræmmer og vandplaner.  
Virkeliggørelsen af denne lovgivning betyder, at 63.000 hektar landbrugsjord tages ud af 
drift, og yderligere omkring 600.000 hektar bliver så vandlidende, at det meget store areal 
bliver umuligt at dyrke som hidtil.  
Det sidste sker, fordi 7.000 kilometer vandløb ikke længere skal vedligeholdes - et arbejde, 
som medarbejdere og maskiner fra deres respektive brancher i høj grad har bidraget til at 
udføre. 
Skal vi se det positive i den nye lovgivning, hvis fundament er støbt af den forrige regering, 
kan vi godt se, at disse arealer måske egner sig til dyrkning af tagrør, siger de to sam-
stemmende. 
 
 
 
 



 5 

Tagrør giver meget beskæftigelse 
Etablering, vedligeholdelse og høst af den nye landbrugsafgrøde giver selvfølgelig medar-
bejdere og maskiner ny beskæftigelse i takt med, at den hidtidige landbrugsproduktion 
forsvinder - hvad enten den var konventionel eller økologisk. 
I Yderdanmark har stråtage selvklart den fordel, at de er arbejdskrævende at lægge op, de 
brænder oftere end andre tage, og dermed giver de mere beskæftigelse end hårde tage.  
Der er masser af arbejde i stråtage, som vi gerne vil have til både vores udlærte medar-
bejdere og de mange lærlinge, som bliver uddannet hos os, siger Bent Juul Jørgensen og 
Michael Husfeldt lidt sarkastisk.  
For samtidig spørger de, om stråtage dur i vores moderne samfund. De spørger også, om 
det er passende at bruge landbrugsjord til dette formål. 
Vi mener nej, svarer de selv.  
Vi har den holdning, at moderne landbrug, der laver fødevarer, foder til husdyrene og 
energi er en langt bedre løsning end at spole tiden tilbage til Morten Korch og den tids 
benhårde ”romantik”, fastslår de.  
De mener også, at der bør være pligt til optimalt at udnytte den resurse, som landbrugs-
jord udgør. 
Vores ærinde er selvklart ikke, at landbruget skal have frikort til at behandle miljøet efter 
forgodtbefindende.  
Det gør det heller ikke. De mange dygtige danske landmænd har allerede tilpasset deres 
driftsform, så de tager store miljøhensyn - hvad enten de er konventionelle eller økologiske 
landmænd, mener de to branchedirektører. 
 
Faglig og saglig dokumentation mangler 
Fakta er, at der mangler dokumentation for, at de nye tiltag overhovedet giver et bedre 
vandmiljø. 
De danske politikere fra de røde til de blå tør åbenbart ikke stå fast på, at der skal være en 
solid faglig dokumentation for at gennemføre indgribende lovgivning som den, der nu er 
gennemført. 
Efter vores opfattelse drejer de som vejrhaner efter mediernes falbelader og folkevindene 
for at beholde deres taburetter.  
De glemmer helt, at landbruget giver en masse beskæftigelse - ikke mindst i Yderdan-
mark, påpeger Michael Husfeldt og Bent Juul Jørgensen. 
Danmarks nabolande Sverige og Tyskland kræver også en ordentlig miljøprofil hos deres 
landbrug. Men de to landes politikere har en helt anden opfattelse af blandt andet kvæl-
stofs og fosfors betydning i vandmiljøet.  
Disse landes politikere tror også på, at når sprøjtemidlerne er godkendt efter nøje be-
skrevne og krævende procedurer, er de sikre at bruge på regelret vis. Derfor opretholder 
de to lande en moderne og stor landbrugsproduktion - uden at gå på kompromis med mil-
jøet - til gavn for deres samfundsøkonomier.  
Har vi i Danmark råd til at smide landbruget og dets beskæftigelse ud med vandplanerne 
og bræmmerne, spørger de to branchedirektører. 
Vi mener nej og appellerer derfor til, at de retssager, der nu er anlagt af to foreninger, får 
opsættende virkning på lovenes ikrafttræden.  
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Danmark har efter vores opfattelse ikke råd til at spille hasard med både beskæftigelse og 
indtjening på en så forkert faglig baggrund, fastslår de.  
I februar måned 2012 udsendte vi sammen med en række andre organisationer nedenstå-
ende presseinformation som et politisk ”opråb”. 
 
Tænk fremsynede danske løsninger ind i det kommende energiforlig 
Halm og anden biomasse fra landbruget har potentialet til at give konkurrencedygtige pri-
ser på klimaneutral energi samtidig med, at der kan skabes endnu mere beskæftigelse i 
landdistrikterne, fremhæver 3F, Danske Vognmænd, Danske Halmleverandører, Danske 
Maskinstationer & Entreprenører og Dansk Maskinhandlerforening.  

 

Hvis de danske politikere glemmer at tænke visionært, kan Danmark ende med at blive 
storimportør af brasiliansk ethanol og canadisk flis. 
Ingen af delene skaber ny teknologisk viden i Danmark, øger beskæftigelsen eller giver et 
langsigtet løft til den danske samfundsøkonomi. 
Vi er simpelthen bange for, at et bredt flertal i folketinget er på vej med et energiforlig, som 
slet ikke har fokus på de danske muligheder for at blive selvforsynende med klimavenlig 
dansk energi. 
Der er et meget stort potentiale i såvel biogas som bioethanol på basis af biomasse som f. 
eks. halm fra landbruget, påpeger repræsentanter fra 3F, Danske Vognmænd, Danske 
Halmleverandører, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Dansk Maskinhandlerfor-
ening i en fælles udtale efter et møde mandag den 30. januar, hvor energi- og finansordfø-
rer Mike Legarth (K) som eneste politiker var mødt frem. 
Fælles for dem er, at de ønsker et energiforlig, hvor politikerne tænker i langsigtede løs-
ninger, der gavner det danske samfund. 
Vores intention er ikke at blive syltet ind i en masse statsstøtte. Men der er brug for at få 
hjælp i opstartsfasen til nye teknologier, som skal kunne afprøves i storskala, siger Kim 
Brandt, Henning T. Lauritzen, Hans Stougaard, Mogens Kjeldal og Michael Husfeldt fra de 
nævnte organisationer og foreninger. 
De påpeger, at det blandt andet gælder om at få et anden generations storskala anlæg til 
fremstilling af bioethanol på plads inden for kort tid. 
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Løft Danmark ind i førerposition 
Danmark har bevist med vindmøllerne, at vi har pondus til at udvikle ny, banebrydende 
teknologi. Det samme har Novozymes med sine enzymer, der kan medvirke til at omdanne 
halm og andre restprodukter fra landbruget til brændstof, der erstatter fossile brændstoffer. 
Men udviklingsarbejdet med ny teknologi fremmes mest, når idéer og produktion er place-
ret tæt på hinanden. Derfor er det uforståeligt, at mange danske politikere nu er tæt på at 
vende ryggen til anden generations bioethanol, blot fordi analyser fra DONG viser ringe 
driftsøkonomi. 
Vi har behov for anderledes uafhængige analyser, og politikerne skal have mod til at støtte 
en igangsætning af et fuldskalaanlæg. På den måde kan de løfte Danmark ind i en fører-
position på et nyt felt, siger de fem organisationer og foreninger. 
  
Beskæftigelse i yderområderne 
Der er allerede sat dato for, hvornår halm til afbrænding i de to store DONG kraftværker 
skal fases ud. Hvis det sker som bebudet i 2014, vil det koste knapt 1.000 arbejdspladser 
alt i alt. Desuden vil det yderligere øge importen af træflis. 
Men vedtager politikerne at skabe et alternativ i form af et anlæg til fremstilling af bioetha-
nol blandt andet på basis af halm, vil det skabe mange flere arbejdspladser end dem, der 
forsvinder med udfasning af halmafbrændingen. Den kan så blive ved, indtil et bioethano-
lanlæg er etableret. 
Som opfølgning til ovennævnte artikler kan tilføjes, at den regionale beskæftigelse i føde-
vareerhvervet er høj. Landbruget, fødevarevirksomhederne samt de deraf afledte erhverv 
har stor betydning i de såkaldte udkantskommuner. 
Kriteriet for betegnelsen udkantskommune er defineret af By- og Landskabsstyrelsens op-
deling i Landsplanredegørelsen, der danner baggrund for EU’s Landdistriktsprogram for 
fordeling af landdistriktsmidler. Opdelingen foretages ud fra 14 forskellige kriterier, herun-
der befolkningsmønstre, indkomster, beskæftigelse, landbrugets betydning mv. Der skel-
nes mellem 4 kommunetyper; yderkommuner (16 stk.), landkommuner (29 stk.), mellem-
kommuner (18 stk.) og bykommuner (35 stk.). Landbrugs- og fødevareerhvervets store 
betydning for udkantskommunerne fremgår bl.a. af, at landbrugs- og fødevareerhverv ud-
gør knap 10 % af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne. I yderkommunerne 
udgør erhvervene knap 13 % af den samlede beskæftigelse. 
I landkommuner udgør erhvervene knap 9 % af den samlede beskæftigelse. Desuden ud-
gør erhvervet mere end 10 % af beskæftigelsen i 23 af landets 98 kommuner. I over halv-
delen af de danske kommuner har landbrugs- og fødevareerhverv over 1.000 arbejdsplad-
ser. Knap 100.000 af de 141.000 i landbrugs- og fødevareerhverv er beskæftiget i ud-
kantskommunerne.  
 
Dansk Maskinhandlerforenings vision står fortsat stærkt og giver en god mening i 
det daglige arbejde ”Vi skal skabe værdier for vores medlemmer – hver dag” gen-
nem vores mission ”At skabe viden og lønsomhed hos vore medlemmer og deres 
medarbejdere” og det skal forankres i vores værdisæt om Åbenhed, Engagement, 
Fortrolighed og Ansvarlighed i sekretariatets og bestyrelsens arbejde 
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ÅRET I BRANCHEN  
Det var været et år med store forandringer på markedspladsen - ikke mindst affødt af John 
Deere rokaden med gennemførelse af ”Dealer of Tomorrow” i Danmark. 

 
En så stor rokade i et distributionsnet medfører mange andre rokader på markedspladsen.  
Mange, som ikke har været direkte berørt af disse ændringer, står udenfor og spørger sig 
selv, hvornår kommer der evt. ændringer hos min distributør eller producent? 
Der er ingen tvivl om, at ”Dealer of Tomorrow” projektet hos John Deere har sat tanker i 
gang hos de andre mærker om fremtidens distributions kanaler i landbrugsmaskinbran-
chen – ikke bare i Danmark, men også globalt. 
Det er altid svært at give et præcist bud på fremtiden, men lige nu ser det ud som om, at 
de store Full liner producenter har fokus på, at deres forhandlernetværk bliver mere eks-
klusive, således at fremtidens forhandlere møder helt nye krav om eksklusivitet både in-
denfor salg, service og reservedele. 
For nogle medlemsvirksomheder vil dette give god mening og tryghed, mens andre helt 
klart vil se disse forandringer som negative og stå af ”racet” som hele tiden kræver, at man 
opfylder nye krav og forandringer fra importørens eller producentens side.  
Vil man ikke spille med på denne” melodi” som er at holde mærkets gennemsnitlige 
landsmarkedsandel, skal man måske finde en anden ”melodi” at spille i fremtiden. 
Samtidig ser vi mange producenter og leverandører, som på mange områder tænker utro-
ligt kortsigtet. De tænker kun på markedsandele, volumen og er ofte topstyret fra hoved-
kontoret i udlandet. De mangler væsentlige ledelseskompetencer, indsigt i og forståelse 
for, at når en forhandler skal udvikle sig positivt, handler det mere om indtjening på bund-
linjen end på kort sigt markedsandele og volumen.  
En kollega i branchen kom dog med et positivt budskab for nylig – nemlig, at branchen ser 
ud til at klare sig bedre på indtjening og bundlinje i nedgangstider end i høj konjunktur. Det 
vil være rigtig godt, hvis vi på den lange bane kan bevise denne påstand for vores bran-
che, virksomheder og medarbejdere. 
Kampen på markedspladsen er fortsat ”hård”. Det er marginaler og måske endda minus, 
når der skal sælges en ny maskine eller traktor til en kunde, som allerede har været 3 an-
dre steder for at få en byttepris – ofte på sammen mærke og model. 
Som en kollega fortalte på et ledernetværksmøde: ”Når vi taber en handel til en konkurrent 
af et andet mærke, så er det fair. Vi må efterfølgende reflektere over, hvorfor vi ikke var 
gode nok til at få denne ordre. Det gør selvfølgelig ondt, når vi taber en handel til en kolle-
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ga af samme mærke, som kun handler om byttepris. Når man så taber en handel til en 
kollega, af samme mærke på pris og man samtidig kan se, at en ens kollega år efter år 
kører med underskud, så gør det virkelig ondt og skaber stor frustration og tager så meget 
negativ energi og lyst til at beskæftige sig med og være i denne branche i fremtiden.” 

En anden dimension, som måske er blevet mere tydelig i år, er konkurrencekraften blandt 
medlemmerne. Virksomhederne konkurrerer nu på, hvem der kan og vil skrive bag på en 
kontrakt (som kaution), når der skal sælges en ny maskine eller traktor, som hverken ban-
ken eller leasingselskabet tror på kan servicere virksomhedens gældsforpligtigelser i frem-
tiden. Det er helt forkert, at vi har medlemsvirksomheder, som nu skaber konkurrencekraft 
på at skrive bag på kontrakten – så er det i hvert fald en ny tid, hvor vores medlemmer 
indtrænger fra at være maskine-/traktorleverandører til at også være pengeleverandører til 
en dårlig, måske insolvent, landmand eller maskinstation.       
Når det gælder risiko afdækning ved salg af nye og brugte maskiner, har rigtig mange 
medlemmer nu fået styr på, at alt salg sker på en DM-købekontakt med ejendomsforbe-
hold. Mange har også taget action på opstramning af virksomhedens kreditpolitik, når det 
gælder kredit max. på salg af service og reservedele. Her er det meget vigtigt, at alle afde-
linger spiller godt sammen, således at man undgår tab på debitorer. Det bør være et me-
get vigtigt indsatsområde i alle vore medlemsvirksomheder. 
I 2011 blev der givet 52,7 mio. kr. i tilskud til fuldfoderblandere med vejeudstyr. Igen i år er 
det muligt for landmændene at søge tilskud til ”miljøforbedrende” tiltag, herunder fuldfod-
dervogne, marksprøjter, gulvskrabere og forsuringsanlæg. 
Formålet med denne tilskudsordning er at nedsætte ammoniakfordampning eller reducere 
tabet at næringsstoffer i forbindelse med fodring. Ansøgningsfristen var i 2012 den 17. 
september – en uforståelig ordning, som skaber en masse omkostninger i konsulenttid og 
ikke mindst en lav brugtpris på markedspladsen grundet de mange brugte maskiner, som 
på én gang vælter ud til mange maskinhandlere pga. tidsterminer for ansøgningsfrister. 
Et forsikringsselskab har for tiden stor aktivitet, når det gælder valg af fremtidige samar-
bejdspartnere til skadesreparation. Det gælder både rabat på arbejdsløn og reservedele. 
Mange medlemmer har allerede indgået aftale om rabat. De medlemmer, der har afvist at 
indgå en sådan aftale, har efterfølgende modtaget et brev om, at alle kunder, som kommer 
med en forsikringsskade fra dette selskab, skal afvises. 
Vi håber denne adfærd/handling kan få vore medlemmer, der benytter dette selskab til i 
fremtiden at overveje en anden forsikringsleverandør. 
Det er glædeligt, at mange medlemsvirksomheder har fået tilpasset deres omkostninger til 
et lavere aktivitetsniveau. De har fået ryddet op og optimeret forretningsgange og haft fo-
kus på spild – altså handlinger og adfærd, som ikke skaber nogen værdi for virksomheden 
eller kunderne. De er mere eller mindre kendetegnet ved, at bundlinjen allerede var i plus i 
2011 regnskabet og at indtjeningen måske endda forventes øget i 2012. 
De medlemsvirksomheder står til at komme styrket ud af krisen både som virksomhed og 
som ledere, og er klar til at se morgendagens forandringer og finde nye løsninger, som 
kan styrke virksomhedens konkurrencekraft og indtjening. 

 

Du får bedre personalet med, når de ved hvad der skal ske, og de kan blive en del 
af processen. Og husk så engang imellem at stille følgende spørgsmål til dig selv. 
Hvem arbejder du for: Banken? Aktionærerne? Producenten? Slutbrugeren? Dig 
selv? 
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Men der er fortsat en mindre gruppe af medlemsvirksomheder, der ikke 100 % har taget 
fat om udfordringerne, og de står forsat med nogle store udfordringer omkring tilpasning, 
indtjening, brugtlager, manglende strategi, generationsskifte og eventuelt salg af virksom-
heden. 
Mange har brug for at kigge på en fornyelse af virksomhedens forretningsmodel, som ofte 
kan deles op i 2 områder. Værdibidrag – her tænkes på kundesegmenter og målgrupper, 
produkter og serviceudbud og den fremtidige indtjeningsmodel. Det andet område er drif-
ten – har vi den rigtige værdikæde (gør vi de rigtige ting?) og omkostningsmodellen (gør vi 
tingene effektivt?) samt organisation og ledelseskraften. 
Vi fik ved et møde nogle gode råd fra en erfaren branchemand – de kommer her: 
Der findes to slags ”ting”: Dem du kan gøre noget ved og dem du ikke kan gøre noget ved. 
Lad være med at stritte imod udvikling og forandringer – find den vej og strategi, der pas-
ser til dit temperament og værdisæt. Sejl altid med tændte lanterner i det omfang sagen 
tillader det. 
Du får bedre personalet med, når de ved hvad der skal ske, og de kan blive en del af pro-
cessen. Husk så engang imellem at stille følgende spørgsmål til dig selv. Hvem arbejder 
du for: Banken? Aktionærerne? Producenten? Slutbrugeren? Dig selv? 
Sekretariatet fortsætter med at sætte fokus på rådgivningsopgaver omkring strategi og 
forretningsudvikling. Det er tydeligt, at mange af vore medlemsvirksomheder har behov for 
professionel sparring og rådgivning på det strategiske område. Det kan skabe stor værdi 
for ledelsen at have nogle fortrolige og fagligt dygtige mennesker, som man åbent kan 
drøfte spørgsmål som, hvordan ser vores virksomhed ud om 3 – 5 år? Hvilke tiltag og for-
andringer skal gennemføres for at nå dertil? Skal vi konsolidere eller skal vi finde en ni-
che? 

 
Omsætningen i branchen i 2011 blev overraskende på ca. 8,0 mia. kr. mod ca. 7,3 mia. kr. 
i 2010 (en stigning på ca. 10 %). Her skal dog korrigeres for prisstigninger på vare og tje-
nesteydelser (som skønsmæssigt vel andrager ca. 3 – 4 % i 2011) Vi havde forventet en 
mere eller mindre 0 vækst i branchens omsætning, så efterspørgslen af vores varer og 
tjenesteydelser er fortsat på et højt niveau sammenlignet med branchens totale omsæt-
ning tilbage i 2000 – 2004, som dengang var på ca. 6 mia. kr. 
Den største ændring er sket i region Nord med en stigning på ca. kr. 271 mio. svarende til 
13,7 %, i region ØST er stigningen på ca. kr. 210 mio. svarende til 12,3 %, i region SYD er 
stigningen på ca. kr. 167 mio. svarende til 9,7 % og i region MIDT ca. kr. 99 mio. svarende 
til 3,8 % stigning. 
Det skal bemærkes, at i ovennævnte udvikling af omsætningstal total og i regionerne er 
der ikke taget højde for tilgang og afgang af medlemmer, så der kan der være meget små 
afvigelser i tallene, (eksempel, hvis et nyt medlem er kommet ind i 2011 som ikke er med i 
2010 omsætningsopgørelsen). 
Vi må som branche igen og igen kigge indad. Vi står faktisk med en lang række udfordrin-
ger, som mere eller mindre er selvskabte og selvforskyldte. Vi har haft alt for lidt fokus på 
indtjening og konsolidering af vore virksomheder. Det bliver nok svært at ændre på den 
hårdere konkurrence på markedspladsen, når det gælder afsætning af nye traktorer og 
maskiner, fordi der hele tiden vil være et pres fra baglandet i form af leverandører, produ-

I denne branche bliver det i mange år frem meget svært at skabe vækst i omsæt-
ning, så det giver meget mere mening at tale om vækst på bundlinjen. 
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center og importører. Men vores lokale service kan vi delvis selv styre. Her mangler bran-
chen betydelig vilje og motivation til at få en langt højre pris for service og rådgivning. 
I denne branche bliver det i mange år frem meget svært at skabe vækst i omsætning, så 
det giver meget mere mening at tale om vækst på bundlinjen. 
En virksomhed med løbende vækstrater er også en interessant virksomhed at sælge til en 
ny ejer, medarbejdere eller en kollega og her er vækst på bundlinjen måske mere relevant 
end vækst på omsætning i fremtiden? 
Hvis vi i fremtiden som branche og enkelt virksomhed skal sikre en god kundeservice og 
en attraktiv arbejdsplads, er det et krav, at vore medlemsvirksomheder har en høj indtje-
ningsgrad og et overskud på bundlinjen til at investere i virksomheden og fremtiden. 
I Danmark anslår man lige nu, at ca. 20.000 familieejede virksomheder over de næste 10 
år skal gennem et ejerskifte, fordi direktøren når 65 år. En anden undersøgelse viser, at 
seks ud af 10 danske selskaber regner med at man i løbet af de næste år skal have ny 
ejer. 
I Dansk Maskinhandlerforening har vi netop lavet en analyse af gennemsnitsalderen på 
ejere og direktører i vores medlemsvirksomheder. Vi har opdelt vores medlemmer i 2 
grupper. Gruppe 1 med en ejer leder og gruppe 2, hvor der er mere end en ejer leder. I 
gruppe 1 er gennemsnitsalderen på 56,4 år, hvoraf ca. 30 % er over 60 år. I gruppe 2 er 
den gennemsnitlige alder på 49 år. 
I gruppe 1 med en ejer eller direktør skal ca. 30 % have ejerskiftet indenfor 5 år og ca. 60 
% indenfor 10 år. 
Det betyder, at inden for de næste 10 år skal knap 4 ud af 10 medlemsvirksomheder i 
branchen skal have ejerskifte. 
 
 

VERDEN OMKRING OS 
Når det gælder verden omkring os, kan det i skrivende stund være meget svært at se ind i 
fremtiden. Gældskrisen i Sydeuropa virker lige nu fuldstændig uoverskuelig. 
Først kom finanskrisen, der førte til en tillidskrise og en økonomisk krise og nu ser vi en 
gældskrise i hele Europa. Stramme kreditvilkår og finanspolitiske opstramninger holder 
euroområdet i recession. Centralbankerne graver dybere i værktøjskassen og lemper pen-
gepolitikken igen og igen. 
Den globale økonomi skuffede i 1. halvår 2012, men man venter dog, at væksten stabilise-
rer sig i de kommende kvartaler og at der kommer en lille bedring mod slutningen af året. 
Mange banker har nedrevideret vækstprognosen over en bred kam og venter fortsat sløj 
aktivitet på globalt plan i en rum tid. Der er nu udsigt til en vækst i USA på 2,2 % i 2012 og 
2,0 % i 2013. 
Recessionen i euroområdet er blevet værre og vil formentlig vise sig mere langvarig end 
tidligere ventet. Man venter et fald i den økonomiske aktivitet i eurolandene på 0,4 % i 
2012 fulgt af meget svag vækst på 0,5 % i 2013, der især vil være drevet af højere eks-
port. 
Danmark er muligvis på vej mod en ny recessions periode, som det betegnes, når der har 
været negativ vækst i to kvartaler i træk. 
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Den største risikofaktor er stadig gældskrisen i euroområdet og man ser fortsat med be-
kymring på risiciene på lidt længere sigt til trods for de seneste initiativer. 
Torsdag den 5. juli 2012 blev en historisk dag for Danmarks Nationalbank. For første gang 
nogensinde fik Danmark en minusrente, da nationalbanken valgte at sænke renten på ind-
skudsbeviser fra 0,05 % til minus 0,20 %. Det betyder reelt, at danske banker nu skal be-
tale penge for at få lov til at placere penge i Nationalbanken. Samtidig blev udlånsrenten 
sænket til fra 0,45 % til 0,20 % Den europæiske Centralbank (EBC) sænkede udlånsren-
ten til historiske lave 0,75 %. For blot kort tid siden ville dette være blevet betragtet som 
utænkelig, men i dag er det den skinbarlige virkelighed. Det er meget usædvanligt og ikke 
set før, at man har en negativ rente i Nationalbanken og det er en understregning af, hvor 
ekstrem og alvorlig situationen i Europa er lige nu. 
 
Vurdering af den økonomiske situation 
Europæisk økonomi er stadig præget af betydelig afmatning, og som det fremgår af Øko-
nomisk Redegørelse er genopretningen efter tilbageslaget i 2008 gået i stå. De svage tegn 
på optimisme, som kunne spores i begyndelsen af året, er nu vendt til en mere negativ 
stemning. 
Dette har stor betydning for den danske økonomi, og – selv om udsigterne ikke er helt så 
dystre som for mange andre europæiske lande – er der i de kommende år stadig udsigt til 
begrænset fremgang i Danmark. 
Regeringen forventer, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på 164.000 personer i 
2012 og efterfølgende falde til 158.000 personer i 2013 som følge af indfasning af dag-
pengereform, skattenedsættelser og det såkaldte investeringsvindue, der indebærer, at 
virksomhederne i resten af 2012 og i 2013 kan foretage afskrivninger på 115 % af investe-
ringer. 
Der ventes derimod stigninger i nettoledigheden, hvilket dog tilskrives en mere fokuseret 
aktivering. Skønnet for bruttoledigheden i 2013 er opjusteret med 6.000 personer i forhold 
til prognosen fra maj. 
Til næste år venter regeringen, at underskuddet på den offentlige saldo vil være 36,5 mia. 
kr. hvilket er 4 mia. kr. mere, end regeringen ventede for 3 måneder siden. 
Sammenlignet med den offentlige saldo i år vil underskuddet til næste år dog kun være 
halvt så stort. Forskellen skyldes primært udbetalinger i efterlønsbidraget, der udbetales i 
2012, og som løber op i 24 mia. kr. 
 
Fødevarekrise på vej igen? 

Den værste tørke i USA i 50 år presser i øjeblikket priserne på soja og 
majs i vejret. Det får økonomer og fødevareeksperter til at advare om, 
at en ny stor fødevarekrise kan være på vej. USA står for halvdelen af 
verdens eksport af majs og også en betragtelig del af eksporten af so-
jabønner. 78 % af den amerikanske majshøst er ramt af tørken, mens 
det er 11 % for sojabønnernes vedkommende. 
Importprisen for afgrøder nærmer sig rekordniveau, hvilket øger frygten 
for en ny fødevarekrise. Tørken i USA og Rusland er skyld i katastrofen. 
Alene i juli måned 2012 steg fødevarepriserne med ca. 6 %.  

 



 13 

Landmandsbarometeret fra juli måned 2012 udgivet af Videnscentret for landbrug 
konkluderer, at landmænd er parate til vækst 
Trods uafbrudt fremgang siden målingerne startede i 1. halvår 2010, er landmændenes 

forventninger fortsat positive. 
Et sammenvejet indeks bestående af 
forventningerne til produktionen, investe-
ringerne og driftsresultatet viser netto + 8 
både i år og næste år. 
Den væsentligste årsag til den forvente-
de fremgang er positive forventninger til 
produktion og driftsresultat. Optimismen 
bæres begge år hovedsageligt af små-
griseproducenter og mælkeproducenter. 
Smågriseproducenterne er også i front, 

når det gælder positive forventninger til investeringer og driftsresultat. 
 
De største virksomheder er mest positive 
Optimismen skyldes et generelt forbedret bytteforhold. Sammenligningsgrundlaget har 
også betydning. Undersøgelsen viser forventningerne til fremtiden i forhold til tidligere pe-
rioder, der for mange landmænd var vanskelige, og resultatet bliver derved lettere positivt. 
Den let faldende trend i forventningsindekset kan på samme måde skyldes, at landbruget 
vurderes at være tæt på toppen af en højkonjunktur. 
Siden kriseårene 2008 og 2009 er investeringerne faldet kraftigt og har siden ligget på ni-
veau med afskrivningerne. Produktionsapparatet er kun lige blevet opretholdt. På denne 
baggrund er der opbygget et investeringsbehov og med øget indtjening og lav rente kunne 
det formodes, at virksomhederne igen ønsker at ekspandere. Det er dog kun i begrænset 
omfang tilfældet. Investeringsforventningerne er kun svagt positive, idet kun ca. 5 % netto 
forventer at øge investeringerne i år og næste år. 
Investeringer anvendes ofte til at modstå konjunkturnedgange. Under lavkonjunkturer kan 
landmænd hurtigt og effektivt – omend midlertidigt – forbedre likviditet og bundlinje ved at 
nedbringe investeringerne. Investeringsaktiviteten er ligeledes påvirket negativt af ønsket 
om konsolidering og begrænset adgang til kapital. 
 
Fødevareerhvervets bidrag til samfundet 
Fødevareerhvervet yder et betydeligt bidrag til opretholdelsen af det danske velfærdssam-
fund. Det sker blandt andet ved en betydelig beskæftigelse ikke mindst regionalt. 
De mange arbejdspladser skaber økonomisk vækst. Derudover betaler fødevareerhvervet 
en lang række skatter og afgifter, som også er med til at finansiere det danske samfund. 
 
Landbrugets produktionsværdi steg i 2011 
Produktionsværdien fra fødevareerhvervet er på ca. 132 mia. kr. i 2011 mod 126. mia. i 
2010. 
Aflønningen til ansatte ligger på ca. 20 mia. kr. (2010 tal), hvilket er lidt mindre end året 
før. Det tilskrives lidt færre beskæftigede personer og den finansielle situation med af-
dæmpet lønudvikling. 
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Hvert år bliver der skabt danske skattepligtige lønninger på knap 36 mia. kr. som følge af 
fødevareerhvervets produktion. 19 mia. kr. direkte fra landbrugs- og fødevarevirksomhe-
derne og 17 mia. kr. fra afledte støtteerhverv. 
Med et skattetryk på 48,2 % betyder det, at der alene i 2009 gik 17,3 mia. kr. til statskas-
sen fra danske lønninger som følge af fødevareproduktionen i Danmark. 
 
Fødevareerhvervet beskæftiger færre personer 
Fødevareerhvervet beskæftigede 141.000 personer i 2010 – 95.600 direkte i fødevareer-
hvervet og 45.400 i afledte støtteerhverv, lige fra den lokale elektriker på gården, over ma-
skinhandleren til vognmanden. 
Omkring 2/3 af alle jobs kan henføres til eksporten. Antallet af stillinger i de afledte følge-
erhverv har ligget stabilt de seneste år. 
 
 

AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012  
Traktorregistreringen 2011 
I 2011 blev der i alt nyregistreret 1.851 stk. Det er 394 stk. flere end i 2010, det svarer til 
en fremgang på knap 27 %. I det efterfølgende skema er der for 2012 tale om de første 8 
måneder, altså ikke hele året! 
 

 
 

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2002 – 2010 
Kilde: ND 
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Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned 2007 – 2012  
Kilde: ND 
 
 
Mejetærskere sæson 2011 – 2012 i perioden den 01.09.2011 til 31.08.2012  
Mejetærskersalget steg med 9 stk. fra 203 stk. i forrige sæson til 212 stk., det svarer til en 
stigning på ca. 4,4 % 

 

 
Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere 2004 – 2012 
Kilde: ND 
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Finsnittere sæson 2011 – 2012 i perioden den 01.09.2011 til 31.08.2012 
Finsnittersalget steg med 8 stk. fra 14 stk. i forrige sæson til 22 stk. i denne sæson, det 
svarer til en fremgang på ca. 57 %. 

 
Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 – 2012 
Kilde: ND 
 
Pressere sæson 2011-2012 i perioden den 01.09.2011 til 31.08.2012 
Pressersalget faldt med 13 stk. fra 109 stk. i forrige sæson til 96 stk., det svarer til en ned-
gang på ca. 11,9 %. 

 
Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere 2004 – 2012 
Kilde: ND 



 17 

LANDBRUGET 2011 – 2012  
”Årets høst giver brede smil” er blot en af de mange gode overskrifter som har præget ny-
hederne et stykke tid inde i høsten 2012. 
Grundene til de brede smil fornægter sig da heller ikke, idet høsten her i starten af sep-
tember, efterhånden er veloverstået de fleste steder, bort set lige fra Thy og Mors hvor 
kornet modnedes en smule senere i år, de havde heller ikke de bedste så betingelser sid-
ste år. Overskriften ”Venter stærkt stigende kornpris” er ligeledes med til et bredere smil 
mange steder. 

Agrøde/arbejde Midt og Østjylland Vestjylland Sønderjylland 
  % færdig udbytte % færdig udbytte % færdig udbytte 
Frøgræs 100 4 100 4 100 4 
Havre 40 3 50 3-3,5 85 3,5 
Rug 70 4 95 4 95 3,5 
Vinterbyg 100 3,5 100 3,5 100 3,5 
Vinterhvede 70 3 75 4 90 3,5 
Vårbyg 75 3,5 75 3 95 3,5 
Vinterraps 100 3 100 4 100 3 
Halmbjergning 40 3 55 3,5 85 3,5 
Rapssåning 80   95   90   
gennemsnit i % den 1/9-2012 75   83   93   

Agrøde/arbejde Nordjylland Thy og Mors Bornholm 
  % færdig udbytte % færdig udbytte % færdig udbytte 
Frøgræs 100 4 100 3 100 4 
Havre 70 3,5 50 3 96 4 
Rug 100 3,5 20   100 3,5 
Vinterbyg 100 3 100 3,5 100 4 
Vinterhvede 70 3 50 3,5 96 4 
Vårbyg 80 4 90 4 90 4 
Vinterraps 100 2,5 100 3 100 3,5 
Halmbjergning 70   35 4 85 

 Rapssåning 100   95   100 
 gennemsnit i % den 1/9-2012 88   71   96  

Agrøde/arbejde Fyn   Sydhavsøerne Sjælland   
  % færdig udbytte % færdig udbytte % færdig udbytte 
Frøgræs 100 4 100 4 100 3,5 
Havre 85   100   100   
Rug 100 3,5 100   100   
Vinterbyg 100 4 100 3-4,5 100 3,5 
Vinterhvede 99 4,5 100 4-4,5 99 3 
Vårbyg 99 3,5 100 4-4,5 99 3,5 
Vinterraps 100 3,5 100   100 4 
Halmbjergning 85 3,5 95 3 96-97 4 
Rapssåning 99   100   98   

gennemsnit i % den 1/9-2012 96  99  99  
Udbytte: 1 = noget under middel   2 = under middel   3 = middel   4 = over middel   5 = noget over 
middel 
Kilde: Effektivt Landbrug den 1. september 2012. 



 18 

Stærkt stigende kornpris 
Både i 2011 og her i 2012 har tørke, regnvejr, økologi og andre forhold været med til, at 
verdensmarkedet ikke kan producere markafgrøder i samme omfang som tidligere. Vok-
sende antal munde at mætte på verdensplan, samtidigt med at flere lande bruger flere og 
flere fødevarearealer til grøn energi produktion - enten til biogas, bioethanol eller til elpro-
duktion med solpaneler – f.eks. er der(ifølge LandTV) her i Danmark tilplantet ca. 4.000 ha 
god agerjord med energipil, alt sammen medvirkende til at presse råvare priserne i vejret. 

 

  

Som det fremgår af kurvediagrammet over salgspriserne, så er den røde kurve for spise-
kartofler rettet noget ned i forhold til de høje priser i 2010. Der var meget skriveri i medier-
ne om, at avlerne lige så godt kunne lade sidste års avl ligge på markerne, da de ikke 
kunne få dækket omkostningerne for at tage dem op. Udsigten her i 2012 er lidt mere posi-
tiv for avlerne.  
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Produktion, mio. kg. hele landet 2008 2009 2010 2011 
KORN (KERNE) I ALT 9073,5 10116,8 8747,7 8793,5 
RAPS I ALT 629,2 637,4 579,8 508,3 
BÆLGSÆD I ALT 14 22,4 33,8 27,1 
HALM I ALT, DER ER BJÆRGET 3867,9 4050,1 3307,1 3274,7 
RODFRUGTER (ROD) I ALT 4218,9 3875,2 3990 4604,4 
GRÆS, GRØNTFODER OG EFTERSLÆT I ALT 24218 27412,4 25176,7 27768,9 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
 
Sidste års lidt højere priser på planteavlsprodukterne blev desværre til dels ”spist” af tør-
reomkostninger, langtrukken og fugtig høst som dermed var hård for maskineriet. Tillige 
med ringere udbytte og huller i økonomi.  
Ydermere oplever vi ofte, at bankerne nærmest har smækket deres pengekasse hermetisk 
i, når det drejer sig om udlån til landbruget. Dette til trods for, at mange landbrug har kun-
net fremvise gode resultater på bundlinjen. Dette medvirkede til at markedet inden for ma-
skinbranchen ikke havde ret stor fremgang. 
 
 
Forventede driftsresultater pr. bedrift i kroner 

Kilde: Landmandsbarometeret 
 
Muligheden for at skabe et godt resultat, hænger sammen med at effektiviteten på alle 
mulige områder optimeres, dette er oftest lettest hvis bedriften er af en større størrelse. 
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Det er måske baggrunden for antallet af store bedrifter stadigt er stigende, som de fremgår 
af tallene her fra Danmarks Statistik.  

 

 
2008 2009 2010 2011 

5,0 - 9,9 ha 8476 8615 8031 8125 
10,0 - 14,9 ha 4799 4408 4464 4445 
15,0 - 19,9 ha 3358 3148 3321 3114 
20,0 - 24,9 ha 2603 2398 2358 2230 
25,0 - 29,9 ha 2340 2134 1946 1846 
30,0 - 39,9 ha 3216 2826 2832 2702 
40,0 - 49,9 ha 2149 2192 2064 1967 
50,0 - 59,9 ha 1657 1599 1551 1415 
60,0 - 74,9 ha 2268 1959 1967 1911 
75,0 - 99,9 ha 2694 2476 2407 2308 
100,0 - 124,9 ha 1894 1917 1767 1707 
125,0 - 149,0 ha 1503 1396 1391 1345 
150,0 - 174,9 ha 1047 1043 1055 1003 
175,0 - 199,9 ha 871 820 768 792 
200,0 - 249,9 ha 1056 1107 1125 1112 
250,0 - 299,9 ha 620 612 632 634 
300,0 - 399,9 ha 587 665 699 747 
400,0 ha og derover 537 565 642 698 

     Bedrifter i alt pr. år 41675 39880 39020 38101 
Kilde: Danmarks statistik. 
 

     
Som planteavler må det være ganske fornøjeligt, at være vidne til, hvordan priserne på 
grund af diverse forhold presses opad, hvorimod svineavlerne og kvægproducenterne har 
det meget sværere. Prisen på foderet til dyreproduktionen bliver tilsvarende presset i vej-
ret. En opgørelse fra 2011 viser, at svineproducenterne i gennemsnit havde ca. 60 % af 
foderet dækket ind i form af korn fra egne marker, resten måtte de ud at købe.   
Mange har været nødsaget til at sælge høsten på forhånd til lavere pris, end den de ville 
kunne indkassere med de nuværende afregningspriser, og dermed får man ikke del i pris-
stigningen. I det sønderjyske område har mange satset på ”det sikre”, og lejet jorden ud til 
tyske landmænd og konsortier, som dyrker majs til biogasproduktion. Jordejerne har der-
ved mindre arbejde, en fast sikret indtægt, men altså heller ikke mulighed for at få del i de 
høje afregningsgevinster.  

 
Årets høst lader til at komme forholdsvist smertefrit i hus, hvilket medfører færre omkost-
ninger til tørring og mindre slidtage på maskinparken, sammenlignet med forholdene sid-
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ste år, hvor især Sydhavsøerne og Sønderjylland havde store problemer med at få det 
sidste bjerget, nogle måtte endda vente og høste det sidste i frostvejr. 
 
Produktionsbegrænsningerne er fortsat massive 
Landbrugsvirksomhederne forventer øget produktion, men fremgangen bliver begrænset 
af en række forhold. Produktionen begrænses især af høje produktionsomkostninger (59 
%) lovgivningsmæssige begrænsninger (45,8 %), finansielle begrænsninger (33,7 %), lave 
afregningspriser (30,5 %), manglende miljø- og andre godkendelser (14,7 %.). Mange op-
lever mere end én begrænsning samtidig. 
Kilde: Landmandbarometer 
 
Priserne på svinekød og mælk er nød til at stige tilsvarende foderpriserne, for at det ska-
ber et fornuftigt bytteforhold for producenterne. Desværre er det ikke noget, som sker au-
tomatisk og lige med det samme. Det betyder, at mange svineproducenter reelt sender 
penge efter hver produceret gris som afleveres til slagteriet. Afregningspriserne herhjem-
me hvor vi har højere slagteriarbejderlønninger, er lavere end i vore nabolande, hvor de 
kan give højere afregning pr. kg. uforarbejdet kød, og alligevel sælge færdige kødproduk-
ter til lavere pris, end hvis de er forarbejdet herhjemme. Dette har desværre betydet, at 
mange vælger at sælge deres grise til udlandet, og dermed er der færre grise at slagte på 
danske slagterier, som derved må skære ned eller lukke. Skattetrykket var i forvejen højt, 
så en fedtskat oveni gavner bestemt ikke konkurrenceevnen. En analyse fra L&F viser, at 
alene fedtafgiften koster 2.400 arbejdspladser i Danmark. 
Til trods for det, er det især svineproducenterne, som ser lyst på fremtiden. De ved, at 
nogle må stoppe, enten fordi økonomien ikke hænger sammen, eller fordi kravene til nye 
staldanlæg fra 2013 ikke forventes at kunne indfries i ret mange af de konkurrerende lan-
de. I Eurozonen, hvor især landmændene også har meget svært ved at få økonomien til at 
hænge sammen vil det skabe problemer. Herhjemme er der også problematikkerne om-
kring godkendelser af byggerier sammen med bankernes modvilje til udlån til branchen. 

 

En liter mælk kan ofte købes til en lavere pris i supermarkedet, end den pris man skal give 
for en liter vand. Dette virker jo helt forkert i manges øjne. Supermarkederne bruger ofte 
billig mælk som lokkemiddel overfor forbrugerne og da de aftager store mængder, be-
stemmer de reelt set selv den pris de vil betale mejeriet. Dette bevirker at afregningsprisen 
til producenten er lav. Udenlandske mejerier kan ofte producere billigere end danske, på 
grund af vore høje lønninger, skat og afgifter til staten. Man kan jo undre sig over, at dan-
ske forbrugere, der har rent drikkevand i hanen, alligevel vælger at købe dyrt vand på fla-
ske, og ikke vil give den ”rigtige” pris for mælken. 
 
Fedt- og sukkerafgifter 
Trods mange protester, har regeringen valgt at indføre fedt- og sukkerafgifter. Eksperterne 
har ellers udtalt, at afgifterne næppe vil give de ønskede forbedringer på folkesundheden. 
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Samtidigt er der utallige gange blevet vist eksempler på almindelige danskere, som især 
tager til Tyskland, for der at købe de afgiftsplagede varer. 
Rigtig mange varer er ”ramt” af disse afgifter, som skulle få os forbrugere til at handle sun-
dere. Til gengæld rammes den danske fødevareindustri temmeligt meget af afgifterne, 
hvilket får dem til at søge udenlands. Et eksempel er Kjeldsens, som har flyttet produktio-
nen af småkager til Kina - godt for virksomheden som dermed får lavere produktionspriser, 
samtidigt har kineserne fået øjnene op for danske vaniljekranse i en sådan grad, at det er 
helt forrygende for virksomheden Kjeldsens. Ærgerligt for Danmark, som derved har tabt 
en del arbejdspladser og mistet skatteindtægter. 

          
Syltede agurker og rødbeder rammes også af sukkerafgiften, hvilket gør det mere end 
svært for virksomheder som Samsø Konservesfabrik at opretholde en konkurrencedygtig 
produktion i Danmark efter 1. januar 2013. 
Mælkeprodukter som smør og ost er ligeledes hårdt ramt af fedtafgiften. Her har forbru-
gerne også her fundet ud af, at der sammen med de danske, findes andre udenlandske 
produkter syd for grænsen, som ikke er belagt med disse afgifter. 
En analyse fra analysefirmaet Nielsen, viser at forbruget af fødevarer med de høje fedtaf-
gifter er faldet med 0,4 %, til gengæld er forbrugerne begyndt at købe billigere produkter af 
en dårligere kvalitet. Arla kan se at salget af billigere oste med samme fedtprocent er sti-
gende, så der ændres ikke ved sundheden.  
Regeringen har været ved at se på om de bør gennemføre disse afgifter, eller som de fle-
ste mener, vil være mest fornuftigt helt at droppe disse ulige afgifter. Det er helt sikkert, at 
der ikke er meget ”kickstart” i afgifterne, slet ikke som tiderne er i såvel den danske som 
den Europæiske økonomi. 
EU-kommissionen har desuden modtaget en klage fra Margarineforeningen, som måske 
kan føre til en retssag imod Danmark, idet kommissionen finde klagen velbegrundet. 
 
Økologi 
Økologien vinder frem, godt hjulpet på vej af regeringens mål om at offentlige køkkener og 
institutioner skal bruge økologi. Desværre er der i disse tilfælde tale om kæmpe store fæl-
lesindkøb, hvilket bevirker, at mange af de mindre økologiske producenter slet ikke kan 
levere mængder nok, ligesom de ikke kan levere hele den krævede produktpalette. Der-
ved er der opstået større virksomheder, som byder ind på opgaven med at levere produk-
terne, hvorefter de i konkurrence med udenlandske øko-produkter, presser de mindre pro-
ducenter til at levere produkterne til en lavere pris end den pris som produkterne faktisk 
burde koste. Hvis producenterne ikke ønsker at deltage i dette, så kan de offentlige institu-
tioner ikke leve op til det ønskede fra regeringen, for de må ikke selv gå ud og købe de 
gode lokale produkter ved den lille leverandør. 
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Økologiske bedrifter efter areal 

 
2008       2009       2010       2011 

Økologisk areal i ha 136.329 136.874 148.145 153.416 
Kilde:Danmaks Statistik 
 

    De økologiske arealer er som det fremgår i vækst, til gengæld er dyrkningsomkostninger-
ne også stigende, da det kræver dyrere såsæd, større arbejdsindsats og mindre udbytte, 
end ved konventionelle brug. Følgeligt skal forbrugerne betale mere for fødevarerne, men 
er de parate til det? Der produceres mere økologisk mælk end der sælges i butikkerne, så 
en del af den økologiske mælk blandes sammen med den ikke økologiske, for derved bed-
re at kunne sælge den til forbrugerne. 
 
Randzonerne 

Fra den 1. september 2012 er det ulovligt at dyrke, sprøjte og gøde nærmere end 10 m. 
grænsende op til en sø eller et vandløb. På landsplan svarer det til et areal på ca. 50.000 
ha., der ikke længere må dyrkes noget på, og samtidig stilles der krav om, at arealet skal 
være tilgængeligt for offentligheden. 
Loven er oprindeligt lavet af den tidligere regering, og var allerede dengang lavet på et 
grundlag af ikke dokumenterede, ikke faglige og saglige forventninger. Til forskel fra den 
lov som nu gennemføres, måtte ejerne af randzonerne gerne dyrke energiafgrøder på 
arealerne, og der var ikke krav om offentligt tilgængelighed.  
Dette er blevet tilføjet af den nuværende regering, som med fødevareminister Mette Gjer-
skov og miljøminister Ida Auken i spidsen, totalt vælger at overhøre alle protester. Mini-
strene kan ikke påvise sikre resultater af randzonerne, hvorimod det er påvist med sikker-
hed, at der vil opstå store problemer med oversvømmelser, når vandløbene ikke længere 
renses op og vedligeholdes, da muligheden for gennemløb reduceres.  
At give offentligheden adgang til alle arealer, vil formentligt føre til meget mere forurening i 
randzonerne, da befolkningen desværre ikke kærer sig om naturen, når det drejer sig om 
affald og ofte vælger mange bare at slippe det affald de har i hånden, lige der hvor de står 
og går. Vi ser jo tit McDonald-poser og tyske dåser i vejkanten. 
Denne lov er ikke lavet på et fornuftigt grundlag. Den stiller danske landmænd meget dår-
ligere end landmændene i vore nabolande, og den kompensation som man endeligt har 
fået tilkendt - er latterlig lille. Dette har bevirket, at der er flere, som har lagt sag an imod 
staten, derud over er der også flere som skrider til civil ulydighed, for derved at vise deres 
manglende anerkendelse af loven og de frembrusende ministre, som direkte beskyldes for 
tyveri. 
”Nu står formanden for sønderjyske landboforening LHN frem i Radio24syv og fortæller, at 
han og resten af bestyrelsen nægter at overholde lovkravet om at etablere 10 meter rand-
zoner om søer og vandløb. Ydermere meldte formanden og et bestyrelsesmedlem i land-
brugsforeningen Bæredygtigt Landbrug ud, at de heller ikke ville overholde miljøreglerne, 
og en rundringning til syv landboforeninger foretaget af Radio24syv viser, at fire formænd 
kender til medlemmer, der blæser på randzoneloven.” 

http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Aabenraa/2012/09/06/100103.htm�


 24 

Sådan skriver LandbrugsAvisen i en artikel den 6. september. Bæredygtigt Landbrug (BL), 
har fået besked på, at de alligevel ikke er velkomne til et møde som Ida Auken har indbudt 
til, for at drøfte randzonerne ”på en civiliseret måde” som hun siger, fordi en formand for 
en lokal BL-forening, har pløjet en randzone efter den 1. september. 
Danske landmænd er ikke ude på at forurene naturen, det er jo deres levebrød! De ved 
godt, at de skal være med til at passe på vores jord, men danske landmænd kan ikke red-
de jorden alene samtidigt med, at der forurenes meget mere i andre lande, som udleder i 
de samme have som Danmark, og som bl.a. derfor kan producere fødevarerne til lavere 
priser. 
Dansk landbrug står for temmelig meget af den danske nationaløkonomi og for mange 
arbejdspladser. Hvorfor har vi så en fødevareminister, som sammen med miljøministeren 
vil nedlægge dansk fødevareproduktion. En produktion af sunde produkter, med kontrolle-
ret medicinforbrug, kontrolleret gødnings- og sprøjtemiddelforbrug, gode arbejds- og dyre-
velfærdsforhold? 
 
Beskæftigede i Landbruget 
Hele landet 2007 2010 
1-8 t./uge 24622 23898 
9-18 t./uge 10672 9804 
19-26 t./uge 6314 5346 
27-36 t./uge 4346 3941 
37t./uge eller derover 38854 37540 

Kilde: Danmarks Statistik 
 

MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2012 
Aktive medlemmer 
Antallet af aktive medlemmer var i september 2012 133 mod 137 på samme tid sidste år. 
Antallet af tilknyttede udsalgssteder/filialer er i år 54 mod 44 sidste år. Dermed udgør det 
samlede antal forretninger med filialer ultimo 187 forretningsenheder.   
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Figur: Udvikling i DM medlemmer 1998 – 2012 – rød = Hovedforretning blå = Hovedforretninger incl. filial(er) 



 25 

 
I beretningsåret har der været en afgang på 9 medlemsvirksomheder og en tilgang på 5 
nye medlemsvirksomheder.  
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Figur: Til- og afgang DM medlemmer 1998 - 2012 

Passive medlemmer 
Antallet af passive medlemmer var i september 2012 på 59 medlemmer. 

 
Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer 1998 - 2012 
 
Arbejdsgivermedlemmer 
Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteres-
serne for aktuelt 22 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Disse bidrager samlet 
med en lønsum på ca. 256,4 mio. kr.  



 26 

 

Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM fra 2002 til 2012 
 
 

DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2011 
Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2011 8,009 mia. kr. mod 7,262 mia. kr. 
i 2010 – en stigning på 10,3 %. Her skal dog korrigeres for prisudviklingen, samt til- og 
afgang af medlemmer.  
 
Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 133 hovedforretninger var således 60,2 mio. kr. 
i 2011.   

 
Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2011 (2012 prognose) 
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Gruppen af medlemsvirksomheder (25 virksomheder) som omsætter for over 100 mio. har 
51,7 % af branchens totale omsætning i 2011. 
 

 
Figur: Omsætningsandel pr. gruppe i procent 
 
 
Den største gruppe af medlemsvirksomheder (19,8 %) er gruppen som omsætter for mel-
lem 30 – 50 mio. 
 

 
Figur: Andel af omsætningen kontra omsætningsstørrelse 
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DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2012 
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.  
Den samlede beskæftigelse i september 2012 udgjorde i alt 2.916 personer, en stigning på 
2,63 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.841 personer. 
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.457 personer i 155 virksomheder, en 
stigning på 123 personer i forhold til 2011.  
 

    
 
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekre-
tariat hos Dansk Maskinhandlerforening 
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2012 på 
21,84 personer.  
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelses-
sammensætningen. 
DM medlemmer havde i 2011 en samlet lønsum på 1.013,7 mio. kr. mod 998,9 mio. kr. i 
2010, en stigning på 1,45 %. 
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2011 en samlet lønsum på 256,4 
mio. kr. mod 256,8 mio. kr. i 2010, et fald på 0,16 %. 
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2011 på 1.270,1 mio. 
kr.  
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Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2012 
 

 
         Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 

Salgschef/produktchef 30 
     Sælger (repræsentant) 215 
     Lagerchef/forvalter 

 
131 

    Lagerassistent 
 

412 
    Elev (lager) 

 
41 

    Værkfører 
  

130 
   Værkførerassistent 

  
24 

   Fagl. Svende 
  

1086 
   Ufagl. Arb. 

  
100 

   Lærlinge 
  

250 
   Direktør 

   
244 

  Medhjælpende hustru 
   

 12 
  Kontorassistent 

   
67 

  Bogholder/bogholderass. 
   

93 
  IT-medarbejder 

   
4 

  Elev (administration) 
   

7 
  Adm. 

Chef/forretningsfører 
    

42 
 Andre 

     
28 

Total 245 584 1590 427 42 28 

Grandtotal 2916   
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Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning  
pr. 30. september 2012 

 

         Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 
Salgschef/produktchef 0,22 

     Sælger (repræsentant) 1,61 
     Lagerchef/forvalter 

 
0,98 

    Lagerassistent 
 

3,09 
    Elev (lager) 

 
0,30 

    Værkfører 
  

0,97 
   Værkførerassistent 

  
0,18 

   Fagl. Svende 
  

8,16 
   Ufagl. Arb. 

  
0,75 

   Lærlinge 
  

1,87 
   Direktør 

   
1,83 

  Medhjælpende hustru 
   

0,09 
  Kontorassistent 

   
0,50 

  Bogholder/bogholderass. 
   

0,69 
  IT-medarbejder 

   
0,03 

  Elev (administration) 
   

0,05 
  Adm. 

Chef/forretningsfører 
    

0,31 
 Andre 

     
0,21 

Total 1,83 4,37 11,93 3,19 0,31 0,21 

Grandtotal 21,84 
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DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2012 OG SAMARBEJDET MED 
MÆRKEFORENINGERNE  
I april måned blev DM forhandlertilfredshedsundersøgelsen 2012 i tæt samarbejde med 
forhandlerforeningernes formænd udsendt til samtlige forhandlere i Danmark. Resultatet af 
undersøgelsen vil blive udleveret ved et fællesmøde med alle mærkeforeningernes for-
mænd primo oktober måned 2012. 
Den enkelte mærkeforening vil få mærkets resultat sammenlignet med de sidste 2 års re-

sultater og gennemsnittet for alle mærker. Undersøgelsen er 
tænkt som et dialogværktøj, der skal sætte fokus på mulig-
heder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler, di-
stributør og producent. 
Undersøgelsen gennemføres anonymt, og resultatet offent-
liggøres kun til mærkeforeningernes respektive bestyrelser 
og kun det enkelte mærkes resultat sammenlignes med 
gennemsnittet for alle mærker. 
Forhandlertilfredshedsundersøgelsen er planlagt til at blive 
gennemført hvert år, med henblik på, at måle forbedrin-
ger/udvikling. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra de 
forskellige mærkeforhandlere indenfor traktorer i Danmark. 
 
Climmar mærkeundersøgelse 2012 

 
Svarprocenten er faldende og blev for alle mærker kun på ca. 33,2 % i 2012. Der var ud-
sendt 317 skemaer og vi fik kun 88 retur. Det er en uheldig udvikling, som vi skal have 
vendt nu, så vi ikke lige pludselig står med en så lav svarprocent, at resultaterne ikke bli-
ver valide. 
På Agritechnica 2011 blev der afholdt et pressemøde for den europæiske fagpresse, hvor 
den samlede europæiske undersøgelses blev gennemgået og udleveret.  
 
Maskinhandlere har bedømt importører 
Den internationale forening for maskinhandlere CLIMMAR, har spurgt flere end 1200 eu-
ropæiske maskinhandlere om deres syn på nogle af de store traktorfabrikanters nationale 
importører. 
Traktorimportører i otte europæiske lande er blevet bedømt af deres egne forhandlere i en 
stor undersøgelse, som den internationale maskinhandlerorganisation CLIMMAR står bag. 
Undersøgelsen har været gennemført i flere år, og resultaterne har hidtil kun været brugt 
som et internt værktøj i branchen til at forbedre samarbejdet imellem parterne. 
Men i forbindelse med Agritechnica har CLIMMAR nu for første gang valgt at offentliggøre 
resultaterne af undersøgelsen, hvor de nationale importører er vurderet på en lang række 
parametre. 
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I alt har 1201 maskinhandlere fra otte 
lande svaret, og heraf har 96 danske 
maskinhandlere svaret. 
Svarene er opgjort for de enkelte 
spørgsmål, og der er foretaget en samlet 
afvejning. Undersøgelsen viser også, 
hvordan de enkelte mærker har bevæ-
get sig i opadgående eller nedadgående 
retning på ranglisten i forhold til tidligere 
år. 
Generelt ligger Fendt højest i vurderin-
gen på næsten alle parametre og får da 
også den højeste score i det samlede 
billede for hele Europa. 

Her kommer et udpluk af de resultater der blev offentliggjort på pressemødet. 
Boblerne på figurerne indikerer hvor mange pladser mærket er gået frem eller tilbage si-
den sidste måling.  

 
Figur: Uddannelse og træning af forhandlere 
 

 
Figur: Annonce-og produktsupport 
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Figur: Samlet forhold/relation mellem producent og forhandler 
 

 
Figur: Tilgængelighed af ledere og direktører 
  

 
Figur: Samlet vurdring/resultat 
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Ved pressemødet udtalte vi følgende: 
Vi bruger ikke materialet til at slå det enkelte mærkes importør i hovedet - eller at give det 
enkelte mærke billigt PR-materiale. Vi bruger det som et dialogværktøj til at forbedre sam-
arbejdet mellem forhandlere og importører, siger Michael Husfeldt, direktør i Dansk Ma-
skinhandlerforening. 
Han kan også fortælle, at undersøgelsen efterhånden tages meget alvorligt af de fleste 
importører i Europa, og at importørerne samt traktorfabrikanterne i mange tilfælde gør en 
stor indsats for at forbedre sig på de konkrete punkter, hvor undersøgelsen afslører, at der 
er plads til forbedringer. 
Climmar er repræsenteret i 17 lande og repræsenterer næsten 22.000 forhandlere, der i 
alt beskæftiger 206.300 medarbejdere. 
 

DM-MØDER OG SEMINARER 2011/2012 
I 2012 blev der afholdt DM-chefmøder for ejerledere og direktører i Kolding, Sorø, Randers 
og i Rønne på Bornholm. 
Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlems-
virksomheder. 
 Situationen i landbruget lige nu – og en frisk vejrudsigt for branchen 
 Finansiering og dækning af risici ved eksport af brugte landbrugsmaskiner og traktorer 
 Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening 

Situationen i landbruget lige nu – og en frisk vejrudsigt for branchen ved Jens Schjerning 
fra Agrocura Finans & Råvarer. Hans specialer er Business cycle analysis. Et meget inte-
ressant indlæg, hvor vi lærte om lige- og uligevægt i et marked og at en ”krise” har som 
udgangspunkt en cyklus på 9 til 11 år. Vi fik også en grundig gennemgang af råvare og 
fødevaremarkedet samt bolig- og rentemarkedet. 
Fra DM-eksportudvalg blev der givet en orientering om aktuelle projekter med et efterføl-
gende indlæg om finansiering og dækning af risici ved eksport af brugte landbrugsmaski-
ner og traktorer fra Eksport Kredit Fonden (EKF).  

       
Foto: DM chefmøder 2012 
 
Endvidere var der information om aktuelle aktiviteter i DM samt nyt fra færdelsgruppens 
arbejde og en status fra Thomas Uldrup om DM-kvalitetsprojekt ”Best Practice”. 



 35 

BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2011 
De nøgletal som vil blive præsenteret i de følgende afsnit, er et udtræk fra Soliditet og 
bygger på regnskaber, som er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden 2006 
til 2011. 
I analysen er der indhentet nøgletal som følgende: 

 
Antal DM-virksomheder i alt 

 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

2-9 ansatte 16 15 14 30 18 
10-50 ansatte 64 64 67 64 55 
Over 50 ansatte 13 10 11 9 9 
 
Vi anser, at antallet i hver gruppe udgør så stor en andel af totalen, at analysen har en høj 
validitet. Dog skal det bemærkes, at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen. 
Vi vurderer også, at reliabiliteten er høj dvs. tallene er troværdige, indsamlingen og be-
handlingen er pålidelig. 
Andelen af DM-medlemsvirksomheder med overskud har igennem de sidste tre år haft en 
postiv udvikling for alle grupper. 
 

 
Figur: Andel af DM maskinhandlere med overskud fra 2006 til 2011 
 
Afkast af den investerede kapital er vendt negativt for gruppen med 2 – 9 ansatte. 
Gruppen 10 – 50 ansatte har oplevet en fremgang i den seneste periode, og gruppen over 
50 ansatte har stabiliseret sig omkring 3 - 4%. 
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Figur: Afkast af den investerede kapital 2006 til 2011 
 
Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at 
forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den 
indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. 
Gruppen af virksomheder med 2 – 9 ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne 
disciplin. 
 

 
Figur: Egenkapitalforrentning 2006 - 2011 
 
Gruppen store forretninger over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital, mens 
gruppen med 2 – 9 ansatte har problemer med at opretholde en positiv egenkapital. 
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Figur: Andel med positiv egenkapital 2006 – 2011 
 
Soliditetsgraden er over perioden faldende i gruppen af virksomheder med 2 – 9 ansatte. 
Gruppen med over 10 – 50 ansatte og over 50 ansatte har begge fastholdt en stabil 
soliditetesgrad. 
 

 
Figur: Udvikling i soliditetsgrad 
 
Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Dermed 
beskriver soliditetsgraden i procent, hvor meget egenkapitalen udgør af selskabets samle-
de balance. 
Overordnet set har mange af vore virksomheder en stor udfordring med at få reduceret 
balancen, og derved få soliditetsgraden hævet. Mange virksomheder står med en alt for 
høj balancesum i forhold til virksomhedens egenkapital.  
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BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG  

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 4 ordinære møder heraf et som strakte sig over to 
dage samt et telefonmøde. Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige 
udvalgsmøder og projektopgaver. 

 
Foto: DM bestyrelse bestående af formand Jens-Aage Jensen, Helle Nielsen, Karsten Nielsen, Lars Møller 
Andersen og næstformand Søren Holst Sørensen.  
 
Formanden Jens-Aage Jensen har deltaget i SALA’s bestyrelsesmøder, økonomiud-
valgsmøder og møder i SALA barselsudligningsfond indtil lukningen pr. 1. juli 2012. 
Helle Nielsen sidder i det merkantile uddannelsesudvalg og Jens-Aage Jensen i lærlinge 
udvalget på erhvervsskolen i Års. 
Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor faglighed og gode debatter om be-
slutningsoplæg til aktiviteter m.m. fremlagt af sekretariatet. 
 
 

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2011/2012  
Færdselsgruppen består af Dansk Landbrug, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, Dan-
ske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Dansk Maskin-
handlerforening.  
Gruppen arbejder fortsat på, at få indført nogle ændringer i den danske færdselslovgiv-
ning, ikke kun med henblik på at trafikanterne skal have lov til at være tungere, bredere, 
højere og hurtigere, men i høj grad også med, at reglerne bør være mere enkle og gen-
nemskuelige for alle. 



 39 

 
Det største emne i løbet af året har helt klart været landbrugsvognene og deres bremser. 
Gruppen har lavet mange undersøgelser og holdt møder med henblik på at finde den mest 
effektive måde til test af AGRO-bremser. I samarbejde med en dansk bremseprøvestand 
fabrikant, er der således blevet fremstillet en ”AGRO-bremsetester”. 
Efterfølgende har færdselsgruppen aftalt hvordan selve testen af bremserne skal udføres, 
så testen gøres så effektivt som muligt, uden at falde i de mange fælder som lastvogns-
branchen igennem årene er blevet udsat for. Sammen med den fælles udviklede testme-
tode, er der konstrueret et AGRO-bremsetestskema, hvorpå ejeren let kan se, hvor godt 
hver aksel kan bremse. Er resultatet godt nok til at overholde lovens krav? Hvor meget tryk 
den aktuelle traktor kan levere ud af bremseventilen? Samlet set giver testen et godt bille-
de af om vognen lovligt kan køre på vejen med den tilladte vægt? Måske er det nødven-
digt at køre med mindre læs på, for derved at kunne klare bremsekravet, som er min. 30 % 
af den samlede akselbelastning, samt maks. 30 % skævbremsning. 
Målet med test af vognbremserne er til at få øje på. Bliver man stoppet af politiet med for 
dårlige bremser, så er der ret store bøder, måske endda frakendelse af førerretten. Trafik-
sikkerheden bliver højnet, og vi undgår måske de mange uheld som man ser i f.eks. Eng-
land. Samtidigt er der store besparelser ved at efterse og justere vognbremserne, frem for 
at reparere de noget dyrere traktorbremser. 
Gruppen har afleveret testudskrift og beskrivelse af testen til Trafikstyrelsen, da de ikke er 
i besiddelse af lignende materiale, og måske derfor kunne finde på at bruge samme test 
som til lastbilbranchen, hvilket godt kan give store problemer for landbrugsvognene. 
Tre medlemmer har allerede investeret i den omtalte bremsetester. Virksomhederne tilby-
der at komme ud til andre medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening, for helt anonymt 
at foretage en bremsetest. 

 
Det videre arbejde i gruppen består af:  

- At få ændret forhold til bæltekøretøjer  
- At få mere ensrettede regler, så man ikke skal tænke så meget over hvem der kø-

rer, hvor der køres, hvor man kører fra eller til og hvad der køres med. 
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DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE  
Siden opstarten af DM-Kvalitetscertificerings version 2.0 - kaldet Best Prac-
tice, har der indtil videre været afholdt kurser for ca. 250 medarbejdere, 
hvoraf de 40 var fra ”pilotforretningerne”. Det betyder, at der er blevet af-
holdt undervisning for medarbejdere og ejere på i alt på ca. 1200 ”arbejds-
dage”, ca. 200 af dem gik til ”pilotforretningerne”. 

Erfaringerne fra ”pilotforretningerne” har betydet, at der er blevet lavet nogle ”justeringer” 
undervejs. Her kan nævnes involveringen af alle medarbejdere, deltagelse af ledelsen på 
forløbene, og opfordring til deltagelse på forløbene - selvom det ifølge screeningsresultatet 
egentligt ikke er nødvendigt.  
Heldigvis har der været travlhed hos de deltagende virksomheder, hvilket betyder, at der 
endnu ikke er nogen som er nået ”i mål”. Dette forventes at ske her i løbet af efteråret og 
vinteren 2012. 
 

 
 
Der er indgået aftaler med flere medlemsvirksomheder til det kommende år, og indtil vide-
re forventes det, at 5 virksomheder starter op på kommende Best Practice forløb. 
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DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE 
Dansk Maskinhandlerforeningen har i 2011 – 2012 følgende udvalg og deltagere 
 
 

DM-udvalgsposter 2012 
 

Uddannelsesudvalgene 

 

Lærlinge Metal  Merkantile: 
Jens-Aage Jensen Helle Nielsen 
 

 
 

Erhvervsskolerne i Aars 

 

Skolens bestyrelse: Karsten Nielsen 

 
 

Overenskomstudvalgene  
DMF/3F – HK – LH – DM 

 

Jens-Aage Jensen, formand 
Søren Holst Sørensen 

 
 

Fællesudvalg – DMF/3F 

 

  Jens-Aage Jensen 
  Lars Møller Andersen  
  Karsten Nielsen 

 
 

Fællesudvalget – HK 

 

Jens-Aage Jensen 
Søren Holst Sørensen 
Helle Nielsen 

 
DMiBRUGT/Brugttraktordatabase 

 

Søren Holst Sørensen, formand 
Per Hedetoft, sekretær 
Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard 
Søren Bertelsen, Heden Maskinforretning 
Svend Åge Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter 
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Vurderingsudvalg – skattesager m.v. 

 

Bestyrelsesmedlem i hver region 
Hans Holm, Tinglev 
Hans Andersen, Flemløse 

 
 

Fabrikant-udvalg 

 

DM-Bestyrelse 

 
 

Atomic udvalg 

 

Svend Aage Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter, formand 
Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning 

 
 

Best Practice udvalg 

 

Karsten Nielsen, formand 
Per Hedetoft 
Jens-Aage Jensen  
Michael Husfeldt 
Helle Helth Hansen, sekretær 

 
 

Seniorudvalg 

 

Henning Mølkjær, A. Flensborg, formand  

 
 

Climmar-udvalg 

 

Jens-Aage Jensen 
DM-bestyrelsen 
DM-suppleanter 
Michael Husfeldt 

 
SALA bestyrelse og barselfond 

 
Jens-Aage Jensen, næstformand 
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DM’s fremtids- og vedtægtsudvalg 

 

Lars Møller Andersen, formand 
Hans Jørgen Madsen, BMH 
Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen 
Anders Søndergaard, O. Søndergaard  
Carsten Nielsen, Nic. Nielsen 
Michael Husfeldt 
Jens-Aage Jensen, ad hoc 
Helle Helth Hansen, sekretær 

 
DM eksportudvalg 

 

Søren Holst Sørensen, formand 
Per Mertz, Johs. Mertz A/S 
Søren Næsborg, Horsens Maskiner A/S 
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner A/S 
Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard  
Rasmus Thing, MVJ Maskiner 
Ole Lauritsen, Sjørup Maskinforretning 
Karsten Kammer, GØMA 
Henrik Bergholdt, KSM Trading 
Michael Husfeldt 
Helle Helth Hansen 
Jens-Aage Jensen, ad hoc 

 
DSM – Navision – JMA 

 

Søren Dalsgaard, Lyngfeldt A/S 
Connie Olesen, Suldrup Maskinforretning 
Grith Bak, NP Trucks A/S 
Claus Hermann, Johs. Mertz A/S 
Jesper Toftdahl, Vilsgaard A/S 
Linda Krogh, Maskincenter Felsted A/S 

 
 
Sekretariatet varetager følgende poster i 2012 
Have og Landskabsudstillingen 
Michael Husfeldt, bestyrelsesmedlem  
Agromek komiteen 
Michael Husfeldt 
E&H komiteen 
Michael Husfeldt 
Helle Helth Hansen 
Det grønne Område, PensionDanmark 
Michael Husfeldt, bestyrelsesmedlem 
SALA / LO samarbejdsnævn 
Michael Husfeldt 
Trade City lejerforening 
Helle Helth Hansen 
Michael Husfeldt, ad hoc 
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Der har i perioden været særlig fokus og aktiviteter i DM-eksportudvalg og DM-
fremtidsudvalg. 
 
DM-eksportudvalg 
Allerede i 2010 besluttede DM’s bestyrelse at afsætte midler til at undersøge, om DM kan 
udvikle og støtte eksportfremmende aktiviteter og indsatser for DM-medlemmer inden for 
afsætningen af brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte markeder. 
 
Formål: 
Kan DM som brancheforening skabe hjælpeværktøjer, metoder og kontakter i kampen for 
at gøre en mere synlig og målrettet indsats for afsætning af vore medlemmers brugte trak-
torer og landbrugsmaskiner på udvalgte markeder og mod udvalgte segmenter. 
 
Udvalget skal have specielt fokus på følgende områder: 

• Opbygning af netværk med udenlandske kollegaer 
• Formidle et branchesamarbejde med Eksport Kredit Fonden (EKF) 
• Formidle samarbejde med udenlandske afsætningskanaler (f.eks. brugtportaler og 

auktioner) 
• DM-eksportaktiviteter på Agritechnica 2011 

 
Udvalget har afholdt 3 møder i perioden. 
 
Udvalget arbejde lige nu på at færdiggøre en kampagne for at promote alle vore medlem-
mer og deres brugte maskiner/traktorer på det norske marked. Endvidere arbejdes der 
med forskellig ideer for at synliggøre DM i Polen næste år. Eksportudvalget deltager på en 
fælles stand, arrangeret af Landbrug & Førervarer på AgroSalon den 10. - 13. oktober 
2012 i Moskva. DM-standen har til opgave at skabe kontakter med russiske forhandlere 
med fokus på eksport fra DM-medlemmer. 
Den 23.- 24. maj måned 2012 arrangerede udvalget en studietur til Ritchie Bros auktion i 
Meppen for medlemmer den, hvor vi var 16 deltagere. Gruppen besøgte Ritchie Bros auk-
tion dagen før auktionen og fik en orientering og rundvisning. Ritchie Bros var efterfølgen-
de vært ved en middag for gruppen. På turen blev der orienteret om arbejdet i DM-
eksportudvalg. 

 
Foto: Studietur til Ritchie Bros auktion i Meppen maj 2012 
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DM på Agritechnica 2011 
Eksportudvalget i DM, valgte at gøre en indsats på Agritechnica 2012 ved at promovere de 
mange gode brugte traktorer og maskiner, der står rundt ved DM-medlemmer. Ideen med 
dette var at forsøge at få nogle kontaktpersoner ude i verdenen, der måske kunne være 
behjælpelige med at få et mere formelt samarbejde omkring eksport af gode brugte 
maskiner fra DM-medlemmer. 
Eksportudvalgsmedlemmer stod sammen med sekretariatet og formanden, og tog imod de 
mange besøgende – både eksportkontakter, danske landmænd og DM-medlemmer, som 
valgte at komme forbi. 

Vi fik mange gode kontakter med hjem fra 
forskellige lande (Bulgarien, Cameroun, 
Indien, Tyskland, Ukraine, Etiopien, Rusland, 
Libanon, England, Rumænien og Polen), som 
kunne være interesserede i, at købe gode 
brugte maskiner. 
Udvalget har efterfølgende valgt nogle 
kontakter ud, som kunne være særligt 
interessante. Disse vil blandt andet blive 
inviteret til det kommende Agromek. 
 
 

Foto: DM-standen på Agritechnica 2011 
 
DM-tænketank 
Dansk Maskinhandlerforening har startet en tænketank for fremtidens kundebehov, bran-
cheudvikling vækst og forretningsmuligheder for landbrugsmaskinforretninger. En række 
branchefolk fra vores fremtidsudvalg, DM-bestyrelse, mærkeformænd og evt. personer fra 
relaterede brancher skal komme frem til håndgribelige resultater for, hvordan fremtidens 
landbrugsmaskinforretninger skal se ud og hvordan forhandlerstrukturen vil blive tilpasset. 
Arbejdet i tænketanken vil være fokuseret på, hvilke behov fremtidens landbrugsma-
skinforretning skal dække og hvordan kunderne ser ud om 5 – 10 år både nationalt og in-
ternationalt. 
Det handler om, at vi skal samle nogle stærke kompetencer ikke bare fra branchen, men 
også udefra, som kan bidrage til tænketankens arbejde Tænketankens arbejde skal berø-
re mange emner – herunder teknologi, innovation, ejerstruktur og forretningsudvikling.  
Det første møde blev afholdt den 19. juni Middelfart med repræsentanter fra mærkefor-
eninger, DM-fremtidsudvalg og DM-bestyrelse. 
Mødet startede med et indlæg fra Nellemann Agros direktør Otto Freiesleben. 
Efter en lang karriere i landbrugsmaskinbranchen har Otto Freiesleben om nogen været 
med til at præge branchen og sætte dagsorden omkring forhandlerudvikling, og arbejdet i 
”feltet” mellem producentens forventninger og forhandlerens forventninger til fremtiden. 
Otto Freiesleben fortalte sin historie om sit virke og udfordringer og ikke mindste hvordan 
han ser fremtiden. Otto Freiesleben går på pension i løbet af året når lukning af Nellemann 
Agro er gennemført. Efterfølgende var der dialog og refleksion sammen med Otto 
Freiesleben. 
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I gruppen blev der også arbejdet med at besvar følgende spørgsmål: 

• Hvilke kundebehov skal dækkes i 2020 indenfor landbrugskunderne? (salg, service, 
reservedele) 

• Hvilke scenarier ser I for den lille forhandler (under 50 mio.) i 2020? 
• Hvilke scenarier ser I for den mellemstore forhandler (50 - 100 mio.) i 2020? 
• Hvilke scenarier ser I for den store forhandler (over 100 mio.) i 2020? 
• Hvilke udfordringer skal vi være klar til når det gælder IT-teknologi og innovation i 

branchen? 
• Hvordan ser I ejer strukturen i de 3 typer forhandlere (lille – mellemstor- stor)? 
• Hvad kommer hovedmærkernes eksklusivitets programmer til at betyde for en land-

brugsmaskinforretning? 
 

 
Foto: DM-tænketank møde den 19. juni 2012 i Middelfart 

 
Tænketanken mødes igen i efteråret 2012 og der arbejdes med at planlægge en studietur 
til USA for at få inspiration til det videre arbejde i tænketanken. 
Det er foreløbig planlagt, at vi udgiver en rapport i foråret/sommeren 2013 med overskrif-
ten ”Landbrugsmaskinforhandleren 2020” scenarier for fremtidens landbrugsmaskinfor-
handlere. 
Rapporten vil give en række bud på de forandringer og udfordringer branchen står overfor 
de kommende år, samt komme med en række anbefalinger og værktøjer til at løse opga-
verne. 
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Er dine værkstedsregninger for dyre? 
I december udsendte vi en folder med budskabet ”Er dine værkstedregninger for dy-
re?”  
Dansk Maskinhandlerforening, lægger vægt på korrekte, transparente priser på vores ser-
viceydelser i vores medlemsvirksomheder. 
Denne brochure formidler et overblik over en landbrugsmaskinforretnings omkostnings-
struktur og giver mulighed for selv at bedømme disse serviceydelser. Tænk på, at den fak-
turerede timesats ikke blot skal dække værkstedets arbejde, den skal dække en hel palet 
af serviceydelser. 
Folderne kunne evt. bruges som information ved værkstedsmøder eller medarbejdersam-
taler. Det er vigtigt, at vores medarbejdere kan argumentere for virksomhedens service-
ydelser, omkostninger og værksteds timepriser. 

Vort fælles mål må være: Tilfredse kunder og tilfredse medarbejdere. 
 
En timesats er sammensat af følgende enkeltdele: 
+ Permanent beredskab, produktivitet og god kapacitetsudnyttelse 

o Som kunde sætter du pris på, at der i nødstilfælde er nogen, der med kort varsel 
har tid til dig og dine køretøjer eller materiel, så uforudsete reparationer kan blive 
udført med det samme. Med til en god service hører der også et gratis råd fra me-
kanikeren og en imødekommende behandling af værkstedsgarantier og problemtil-
fælde. 

 
+ Renholdelse og vedligeholdelse 

o Lokaler, inventar, værktøj og testapparaturer skal altid være rene og klar til brug. 
+ Kontor og administration 

o Også den smilende stemme i telefonen og de hurtige fingre, som skriver Deres 
regninger ud, er inkluderet I timesatsen. 

+ Bygningsomkostninger 
o Et specialværksted har brug for tilstrækkelig plads til den specielle infrastruktur, 

som er nødvendig for at kunne leve op til de krav, loven stiller. Desuden skal ar-
bejdspladserne være udstyret med lovgivningsmæssigt sikkerheds- og miljøudstyr. 

 

+ Inventar og værktøj 
o Et veludstyret specialværksted har brug for mange, til dels varemærkespecifikke 

specialværktøjer og et effektivt IT-system. For software- og licensprogrammer skal 
der en gang om måneden eller helårligt betales licensgebyrer, så man har direkte 
adgang til producenternes databaser. 

o De mange forskellige krav, der stilles til motorer, hydraulik, airconditioning, dæk, 
elektroteknik og elektronik forudsætter en passende indretning af værkstedet, som 
løbende skal vedligeholdes og opdateres. Alt efter værkstedets størrelse og antal-
let af arbejdspladser resulterer dette i en udgift pr. mekanikertime. 
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+ Miljø- og bortskaffelsesomkostninger 
o Omgangen med problematiske stoffer − såsom spildevand, spildolie, bremsev æ-

ske, rustbeskyttelsesmiddeler, rense- og opløsningsmidler, batterier, syrer, kunst-
stoffer, glas og gammelt jern − kræver ansvarsfølelse, plads, pe nge, arbejdstid og 
til dels også afgiftspligtige kontroleftersyn. 

+ Diverse omkostninger 
o Arbejdssikkerhed, strøm, vand, varme, erhvervsansvars-, brand-, indbruds- og an-

dre forsikringer, forhandlerskilte, kontorartikler, tryksager, faglitteratur, porto, tele-
fon, fax, gebyrer, arbejdstøj, kundeinformationer og reklame. 

 
Kostpris i alt for en times arbejde 
Afvigelserne i de gennemsnitlige beløb afhænger af varemærke, region og værk-
stedernes udstyrsniveau. 
 

 
 

Et specialværksted i en landbrugsmaskinforretning har – for at kunne rumme en krævende 
indretning – brug for tilstrækkelig plads og for et stort antal specielle arbejdsindretninger. 
Nedenfor følger en liste over de vigtigste: 

 
Bygninger: 
• Opvarmet værksted 
• Olie- og vandudskiller 
• Kontorlokaler og garderober 
• Lagerrum til reservedele 
• Specielt lagerrum til spildolie, batterier og diverse væ-

sker 
 
Udstyr: 
• Svejseanlæg (som regel med beskyttelsesgas), elektriske og autogene 
• Højtryksrenser 
• Drejebænk 
• Loddeudstyr 
• Klima-ladeaggregater med gas-genindvinding 
• Standboremaskine 
• Pneumatisk maskine, hydraulisk slangepresse 
• Arbejdsbænke 
• Prøvestand til kraftudtagsaksler 
• Fuldt udrustede værktøjskasser 
• Testapparat til trailerbremser 
• Donkraft 
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• Luftkompressor med diverse ekstraudstyr 
• Batteritestere og ladeaggregater 
• Lift til små apparater 
• Testapparat til dieseludstødning 
• Trykmanometer 
• Renseanlæg til små dele 
• Specielt varemærkespecifikt inventar 
• Laptop med tilhørende software til gear, hydraulik og motorjusteringer 

 
Køretøjer: 
• Komplet udstyret servicebil (værdi over kr. 500.000,-) 
• Lastbil/varevogn med kran eller trailer til transport fra kunde til værksted 

 
De omkostninger, et værksted har, adskiller sig fra dem, et bilværksted opererer med. Det-
te skyldes de særegenheder, der kendetegner landbrugsmaskinsektoren: 
• et stort antal varemærker 
• sæsonbetingede behov 
• driftstimer 

 
Kunden skal og vil bevare sin maskinkapital og især kunne udnytte sin maskinpark opti-
malt. 
Et værksted er nødt til at følge med det teknologiske fremskridt og i dette øjemed foretage 
investeringer og finansiere efteruddannelse, til alle medarbejdere i virksomheden. 
Det afgørende er ikke så meget, hvilken pris der forlanges for en times arbejde. Det afgø-
rende er, hvilke serviceydelser, der præsteres i løbet af denne time. 
 
De seneste års udvikling og fremtidens tendenser er entydige: 
• Krav om høj kvalitet for nye traktorer og maskiner samt for vedligeholdelsen af dem 
• Høj driftssikkerhed og lav miljøbelastning 
• En stadig mere kompleks teknik med megen elektronik 
• Længere intervaller mellem serviceeftersyn – med færre, men til gengæld mere kræ-

vende servicearbejder 
• Kvalitets- og prisbevidste kunder 

 
Moderne, veludstyrede værksteder gør et »dyrt« indtryk, hvorimod baggårdsværksteder 
virker «billige». Dette indtryk er imidlertid vildledende, for det er i dag ikke muligt at stille en 
præcis diagnose og udføre pålidelige service- og reparationsarbejder, hvis man ikke råder 
over passende udstyr. Nøglen til succes ligger i optimalt udstyrede værksteder med påli-
delige, dygtigt uddannede, enggagerede og motiverede medarbejdere, rationelle arbejds-
processer og gode arbejdsvilkår. 
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PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2011/2012 
Arbejdet i fællesudvalget med HK/Privat og Dansk Metal/3F har også i 2011/2012 udviklet 
sig positivt og konstruktivt med løbende nye aktiviteter og tiltag. 
 
DM-ture til Agritechnica 
I samarbejde med FU arrangerede DM to ture til Agritechnica, disse ture var forbeholdt 
ansatte under HK/Privat og Dansk Metal/3F overenskomsterne, altså for personale, som 
normalt ikke er sendt afsted på messer af virksomhederne. Studieturen var med til at give 
indsigt og viden om branchen, og det var en rigtig god oplevelse for deltagerne. Der deltog 
96 overenskomstansatte, som alle fik turen, opholdet og entrebilletterne betalt af FU. 
 

     
Foto: Middag og underholdning  
 
Om aftenen var der spisning og underholdning på hotellet, med Carsten Knudsen fra de 
Nattergale, og da det er i nærheden af Bloksbjerg var der heksedans, alt i alt en meget 
hyggelig og sjov aften. Mange kom desuden forbi på DM standen på messen, for en lille 
snak, ligesom flere også ind imellem trængte til et ”pusterum” væk fra de stande, hvor de 
stod som udstillerpersonel. 
 

  
Foto: Fra informationsmøde ved ankomst til Agritechnica 2011, deltagere og Keld Bækkelund, Dansk Metal 
 
Dansk Metal/3F udvalget har bl.a. bevilget penge til et 3D pilotprojekt til undervisning på 
erhvervsskolen i Års samt deltagelse i Euro Skills og Climmar Skills 2012 i Belgien, hvor 
nyudlært landbrugsmaskinmekaniker og legatmodtager Claus Ravnsgaard Munk fra Nord-
vestjysk Traktorserice A/S deltager. 
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Udvalget arbejder endvidere med følgende projekter i 2012/2013: 

• Informationsmøder om risikobaseret tilsyn 
• Praktik i udlandet 
• Tilskud til DM ”Best Pratice” projekt 
• Promotion af landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen på Agromek 2012 
• Promotion af uddannelsen i DMiBRUGT i 2013 
• Kursusrække i PKA (Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø) 

 
I DM/HK har udvalget besluttet, at der udarbejdes nye elev re-
krutterings annoncer indenfor salg og reservedele, butik samt 
kontor og administration. 
De nye annoncer vil være færdig senere på året og vil kunne 
downloades på DM hjemmeside. 
 
Udvalget har ydermere igangsat optagelser af videoklip fra unge 
som er i gang med en uddannelse hos vore medlemsvirksom-
heder. Der er planlagt af lave 3 videoklip med fokus på kontor-
elev, salgselev og butik/reservedele. Formålet er bl.a. at kunne 
promote vore grunduddannelser på de sociale medier i fremti-
den. 
 

 
DM/HK Kompetencefond er også en mulighed i 2012/2013 – et tilbud til alle DM virk-
somheder og medarbejdere under overenskomsten  

Medarbejdere under DM/HK-overenskomst har ret til 10 dages 
uddannelse efter eget valg pr. år.  
Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område. 
Elever kan ikke søge støtte til uddannelse.  
Uddannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed – 
derfor vil ”først til mølle princippet” gælde.  
Ansøgningsskema kan hentes på-DM hjemmeside. 
 
 
 
 
 

 
Hvilke typer af uddannelse kan man tage?  
Vil medarbejderen bygge oven på en almindelig handels- eller kontoruddannelse, kan man 
vælge fagligt fra merkonomniveau til en bachelorgrad inden for udvalgte fag. Der kan også 
tages folke- og handelsskolefag. Dertil kommer en lang række AMU-kurser og gymnasiale 
fag. Kravet er, at uddannelsen kan bruges inden for det område, man arbejder under.  
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Medarbejderen kan vælge uddannelse og kurser inden for følgende områder:  

• Forberedende voksenundervisning  
• Gymnasiale kurser  
• Arbejdsmarkedskurser  
• Enkeltfag på erhvervsuddannelser  
• Enkeltfag videregående voksenuddannelser  
• Enkeltfag på korte videregående uddannelser  
• Enkeltfag på diplomuddannelser  
• Enkeltfag på masteruddannelser  
• Private kurser  

 
Hvilke udgifter dækkes der af fonden?  
Arbejdsgiver modtager lønrefusion ved medarbejders deltagelse i uddannelse. DM/HK 
uddannelsesfond 2 skal dække løntabsgodtgørelse til efteruddannelse (selvvalgt uddan-
nelse). Lønrefusion er 100 % pr. dag efter fradrag af VEU- eller SVU-godtgørelse, hvis 
dette ydes.  

• Dækning af udgifter til kursusgebyr  
• Kursusmaterialer  
• Transport til og fra kursussted  
• Ophold ved internatkurser  

 
Vi har i år modtaget et stigende antal ansøgninger som alle er blevet godkendt. Her kan 
bl.a. nævnes: 

• Erhvervsøkonomi 
• Kursus i at ”gøre butikken mere sælgende” 
• HR kursus i ”personlig effektivitet” 
• Adobe flash grafik og design 
• Billedbehandling 
• Lagerkursus ”køb af reservedele” 
• Økonomi ”analyse og rapportering” 
• Ledelse i praksis 
• Kursus i Danløn 
• Garantiopfølgning 
• Reklamation og garantihåndtering 
• Maskinøkonomi 2 
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CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION 
 

 
 
Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Climmar or-
ganisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar ca. 21.900 virksomheder 
(landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger ca. 206.000 medarbejdere. Sammenlagt 
omsatte disse virksomheder for ca. 36 mia. Euro i 2010.  
En gennemsnitlig europæisk forhandler har 18 ansatte fordelt med 10 i service/værksted, 
2 i butik/reservedele, 3 i salg og 3 i administration. 
Landene, der er medlem af Climmar, er: Frankrig, Belgien, Danmark, England, Holland, 
Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, 
Ungarn og Østrig.  
 

 
Foto: Climmar kongressen 2011 i Skotland 
 
Climmar kongressen 2011 (kongres nr. 58) blev afholdt i oktober måned i Edinburgh i 
Skotland, hvor delegationen fra Danmark var Jens-Aage Jensen, Lars Møller Andersen, 
Karsten Nielsen, Michael Husfeldt og Helle Helth Hansen. 
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Foto: Climmar bestyrelse 2011 – 2012 Alain Dousset, president og 4 vice-presidents Christa Anliker, 
Switzerland - Zsolt Harsanyi, Hungary - Ulf Kopplin, Germany - Joost Meerckx, Belgium 

 
I marts måned deltog Jens-Aage 
Jensen og Michael Husfeldt i dette 
års Climmar workshop i Brno i 
Tjekkiet. Derudover har Michael 
Husfeldt deltaget i et direktørmøde 
som fandt sted i juli måned i 
sekretariatet i Paris i. 
 
 
 
 
 
 

Foto: Climmar workshop i Brno 2012 
 
 
Climmar kongressen 2012 afholdes i Danmark den 12. – 13. oktober 2011 og Kolding bli-
ver kongresbyen med Hotel Koldingfjord og Koldinghus som midtpunkt for kongressen.  

 

Foto: Koldinghus 
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Vi forventer i skrivende stund ca. 50 kongresdeltagere og 25 ledsagere og håber også at 
flere DM-medlemmer vil benytte lejligheden til at være med. Her bliver der rig mulighed for 
at møde kollegaer fra hele Europa. 
Der afholdes gallamiddag fredag aften på Koldinghus. Når kongressen afsluttes lørdag 
middag er der efterfølgende besøg hos MI i Vejle og Legoland. Kongressen afsluttes lør-
dag aften med ”Farmer barbecue” middag på Hotel Koldingfjord. 
Vi ser frem til at være værtsland for vores europæiske kollegaer og glæder os til at byde 
dem velkommen til Danmark. 
 

DM-ARBEJDSGIVER  
DM-A og SALA 
Allerede sidst på året 2011 stod det klart, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ville forla-
de SALA til fordel for Dansk Industri. Det stod derfor også ligeså klart, at SALA derfor måt-
te indstille sin aktivitet. Ingen var i tvivl om, at det absolut ikke var ønskeligt for Dansk Ma-
skinhandlerforening. Forude ventede derfor væsentlige opgaver med at formidle den op-
ståede situation til Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer og ikke mindst med at finde 
en ny aktør til at afløse SALA. Det er heldigvis lykkedes pr. 1. september 2012 hvad angår 
den overenskomst- og ansættelsesretlige rådgivning og allerede fra 1. juli 2012 hvad an-
går en anden barselsfond. 
For SALA og SALAs medarbejdere har det været et ualmindeligt positivt samarbejde med 
Dansk Maskinhandlerforening og med de enkelte virksomheder siden SALA fra 2006/07 fik 
DM-A som medlem og overtog rådgivningen af medlemsvirksomhederne.  
 
Rådgivningen fra SALA 
I det seneste års tid er antallet af egentlige fagretlige sager faldet. Rådgivningen af virk-
somhederne har i større og større omfang primært bestået i telefonisk rådgivning, idet an-
tallet af rejste sager mod virksomhederne har været færre. 
Også antallet af opsigelser, som har indebåret rådgivning fra SALA, har heldigvis været 
lidt faldende i forhold til tidligere år. 
Af sager af generel interesse kan nævnes en sag rejst mod en medlemsvirksomhed, da en 
medarbejder på virksomheden havde givet tilladelse til, at en fagforening, som DM ikke 
har overenskomst med, kunne gå ind på virksomheden og tale med medarbejderne. 
Dansk Metal fandt, at det var en organisationsfjendtlig handling, som var bodspådragende. 
Der blev afholdt et møde på virksomheden, og sagen sluttedes i mindelighed, uden at der 
blev rejst noget bodskrav. 
En anden virksomhed blev af Lederne bedt om at betale fratrædelsesgodtgørelse i hen-
hold til funktionærloven, da en medarbejder fratrådte, uanset at medarbejderen kunne gå 
på pension ved fratrædende. Denne problemstilling er pt. uafklaret i dansk ret, og sagen 
afventer nu, at der falder endelig dom, således at sagen kan afsluttes. 
Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har pr. 1. juli 2012 besluttet, at DM bliver en 
del af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA, som er en sammenslutning af 7 arbejdsgi-
verforeninger, der har mange fælles interesser – ikke mindst på erhvervsuddannelsesom-
rådet. 
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Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selv-
stændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor hånd-
værk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. ca. 6.000 virksomheder. 
Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på 
det private arbejdsmarked. 
Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne 
og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og 
adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst muligt. DA’s primære arbejdsområder er ar-
bejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejds-
ret, internationale forhold samt overvågning i form af analyser og statistikker om løn, syge-
fravær, konflikter osv. 
Mere end 25.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byg-
geri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer. 
DM-A er pr. 1. juli 2012 blevet omfattet af DA’s Reservefond, som kan anvendes til konflikt 
håndtering, konfliktunderstøttelser under arbejdskonflikter efter de herom fastsatte regler 
samt til betaling af præmie til konfliktforsikring. Ekstern økonomisk og juridisk rådgivning, 
der er knyttet til reservefondens virke samt eventuelle andre omkostninger, der kan henfø-
res til reservefondens administration, udredes af reservefondens midler. 

Omkring arbejdsgiverrådgivning har DM valgt at 
samarbejde med DAF/ABAF, hvor DAF er bil-
branchens brancheorganisation og ABAF er 
arbejdsgiverforening for bilbranchen. Begge 
foreninger har fælles sekretariat i bilbranchens 
hus i Tåstrup. 
DM forventer at få stor glæde af et fagligt fæl-
lesskab med DAF’s sekretariat og bestyrelse, 
da mange af branchernes interesser og udfor-
dringer findes indenfor de samme områder. 
Endvidere arbejdes der med, at DM indgår i et 
samarbejde med DAF omkring juridisk bistand 
indenfor erhvervsret. 
 

Foto: Underskrivelse af aftalen mellem DM og DAF 
DAF’s arbejdsgiverforening ABAF har overenskomster med samme fagforbund som DM, 
ligesom medlemmerne af DM og DAF, langt hen ad vejen, har de samme juridiske udfor-
dringer. 
 

DAF har i den sammenhæng tilført deres juridiske afdeling endnu en 
jurist med henblik på at yde DM’s medlemmer den nødvendige assi-
stance. Dermed sikres medlemmerne et fortsat højt fagligt niveau og et 
juridisk beredskab. 
Pernille Mahler Larsen, Juridisk konsulent   
E-mail: pml@daf.dk  
Telefon direkte til Pernille Mahler Larsen er 4194 8162 

Foto: Pernille Mahler Larsen 

mailto:pml@daf.dk�
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Efter folketingsvalget kom vi med nedenstående udtalelse: 
 
Rød blok ved godt hvor mange arbejdspladser, der er på spil 
Michael Husfeldt, har tillid til, at den nye regering vil arbejde for at bevare de mange ar-
bejdspladser i landbrugsbranchen. Som brancheforening søger vi indflydelse - uanset om 
vi har en rød eller blå regering. Vi glæder os til at samarbejde med den nye regering. Det 
er helt afgørende for os, at landbruget har nogle gode rammevilkår og en god konkurren-
ceevne, fordi de giver beskæftigelse for vores medlemmer. 
Vi er ikke bekymret for, at regeringsskiftet kommer til at ramme arbejdspladserne. Land-
bruget er en stor sektor med 150.000 arbejdspladser, og vi kan skabe arbejdspladser for 
de unge. Jeg tror, at Socialdemokraterne og rød blok er helt klar over, at der er mange 
arbejdspladser på spil, så der skal findes en balance i politikken. 
Vi er positive – Vi forventer et bredt samarbejde med alle Folketingets partier – også op-
positionen, som jo stadig får lidt at skulle have sagt. 
 
1. maj tale fra DM 
Sammen med vores hovedorganisation SALA fik vi udarbejdet en 1. maj tale til et Case/IH 
arrangement på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. 
Her kommer et uddrag af vore budskaber. 

Hvad er den ideelle verden for en arbejdsgiver? 
• Bedste arbejdskraft i verden 
• Laveste lønomkostninger i verden 

  
Det første kan vi stræbe efter, det sidste er utopi, men så gælder det i det mindste om at få 
mest muligt for pengene. 
I Danmark får vi sådan set temmelig meget for pengene, når vi ser på, hvad lønmodtager-
ne har tilbage efter skat. Problemet er skatten. Og gennem skatten får lønmodtagerne ad-
gang til en række offentlige ydelser, som i sidste ende også er en del af lønnen. Lønmod-
tagerne vil jo mene, at disse ydelser er betalt med deres penge. Hvis pengene er, betyder 
mindre. De kommer under alle omstændigheder fra virksomhederne og belaster som så-
dan virksomhedernes konkurrenceevne. 
Spørgsmålet er derfor, om det er klogt at så stor en del af virksomhedernes lønomkostnin-
ger skal kanaliseres igennem de offentlige kasser, inden de kommer lønmodtagerne til 
gode? Hvor stor en del af pengene går reelt ”til spilde” på den omvej, så de hverken får 
værdi for lønmodtagerne eller for virksomhederne?  
  
Hvad med den bedste arbejdskraft? Har vi det? 
• Vi har generelt en veluddannet arbejdskraft. 
• Vi har et fleksibelt arbejdsmarked, men næste generation vil formentlig ikke have hø-

jere uddannelsesniveau end den nuværende – det er ikke forekommet før, og det er 
problematisk. 

• Vi har verdens dyreste folkeskole, som leverer middelmådige resultater – 17-18 % 
tekniske analfabeter efter 9 års skolegang!!! 

• Vi har verdens mest generøse uddannelsessystem med gratis uddannelser og øko-
nomisk forsørgelse under uddannelsen. Alligevel kniber det med at motivere de unge 
til at uddanne sig og til at deltage aktivt i den uddannelse, de går på. Er livet for let 
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uden uddannelse? Opnås der ikke tilstrækkelige økonomiske fordele ved at have en 
uddannelse? Spørger vi kineserne, har de slet ikke noget ord på kinesisk for ”frafald 
på uddannelserne”. Dér er det et mægtigt privilegium at få muligheden for en uddan-
nelse. 

• Er de unge parate til arbejdsmarkedet? Mange vil nok sige nej. Mange virksomheder 
opgiver f.eks. at tage lærlinge, fordi de unge kommer uden basale forudsætninger og 
uden struktur på tilværelsen. Det er en hård nød at knække for en arbejdsgiver. 

• Uden at virke mavesur kan det se ud til, at vi efter en lang årrække med opgang og 
med opgangen er vi blevet lidt forvænte, og derfor skal til at tage os i nakken igen. 
Det er vel det, der er sket ved de seneste overenskomstforhandlinger, som reelt be-
tyder, at reallønnen i Danmark falder for mange lønmodtagere. Den linje skal fasthol-
des i mange år for at genvinde det tab af konkurrenceevne, vi led gennem rigtigt 
mange år med for høje lønstigninger. Men hvis reallønnen kunne sikres ved at op-
kræve mindre i skat og bruge mindre i den offentlige sektor, så ville det være den 
ideelle løsning. 

Mere konkret kunne vi som arbejdsgivere godt tænke os lidt mere medvind på cy-
kelstierne 
• Det er dyrt at have syge medarbejdere. Vi betaler fuld løn de første 30 dage. Det er 

steget fra 2 uger på få år. 
• Vi er underkastet arbejdsmiljøregler, som let gør os til lovbrydere.  
• Vi gør alt for at undgå arbejdsulykker, da vi let får meget store bøder. 
• Alligevel vil regeringen indføre en særlig skat på arbejdsulykker og erhvervsskader. 

Vi skal betale 13 kroner i skat, hver gang arbejdstagerne får udbetalt 100 kr. fra vo-
res forsikringsselskaber som erstatning for arbejdsulykker eller erhvervsskader. 

• Vi mener fortsat, det er underligt, at arbejdsgiverne skal betale arbejdsløshedsunder-
støttelsen de første tre dage, en afskediget medarbejder er ledig. Det er muligt, at 
der for 15 år siden var misbrug af hjemsendelsesmuligheden, men nu er det tiden, 
hvor man skal se på den regel igen. 

• Der er et stort behov for at få afklaret forholdene mellem dansk lovgivning og EU-
lovgivningen på arbejdsretsområdet. Igen og igen opstår der usikkerhed. Må vi eller 
må vi ikke pensionere medarbejdere ved en bestemt alder. Skal vi eller skal vi ikke 
betale særlig godtgørelse til sådanne medarbejdere, som var funktionærer? Og hvad 
med vikarer? Vi venter stadig på en dansk lovgivning om vikardirektivet, som skulle 
have været gennemført i Danmark i november 2011. Der er ikke fremsat noget lov-
forslag, og nu kan det næppe nås inden sommerferien. 

Hvad skal vi leve af i Danmark? Hvordan skaber vi de vækstvirksomheder, der fremover 
skal finansiere vores velfærd? 

De Danske Maskinhandlere tilhører den klynge af 23.000 ejerledede virksomheder i Dan-
mark med 10-100 ansatte, som beskæftiger ca. 585.000 ansatte. 

Vi hører så meget om de store børsnoterede og internationale virksomheder. Men gruppen 
af små og mellemstore ejerledede virksomheder er faktisk den mest udbredte virksom-
hedstype i Danmark.  
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PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK   
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor jeres 
medarbejdere har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række store be-
givenheder: 
 
Nye boligbyggerier på vej  
I august blev der holdt rejsegilde på PensionDanmarks to jyske boligbyggerier på hen-
holdsvis Aarhus Havn og Vejle Havn. Isbjerget kommer til at rumme 208 lejligheder på 
Aarhus Havn, mens Kanalfronten på Vejle Havn vil huse 111 lejligheder. Isbjerget og Ka-
nalfronten er begge markante boligbyggerier med meget flot arkitektur og med en attraktiv 
beliggenhed ved havnefronterne.  

   
Foto: Isbjerget i Århus                               Foto: Kanalfronten på Vejle Havn 
 
Investeringer på 4,5 mia. kr. i banklån 
I juni indgik PensionDanmark en aftale om at investere 4,5 mia. kr. i banklån til infrastruk-
turprojekter i Europa, USA og Canada. Aftalen er indgået med JP Morgan Asset Manage-
ment, som har etableret et særligt team af erfarne kreditfolk, der skal samarbejde med 
PensionDanmark om investeringerne. De første 1,5 mia. kr. er investeret i en portefølje af 
infrastrukturlån i England. Det er den første aftale af sin art i Europa, hvor et pensionssel-
skab i stor skala går ind i opkøb af banklån.  
 
Debat om grønne investeringer på Folkemødet på Bornholm   
I juni deltog PensionDanmark på Folkemødet på Bornholm. Her blev der bl.a. inviteret til 
debat om grønne investeringer med Stine Bosse, formand for den grønne tænketank 
CONCITO og bestyrelsesmedlem i en af verdens største kapitalforvaltere Allianz, folke-
tingsmedlemmerne Ane Halsboe-Larsen (S) og Lars Christian Lilleholt (V) samt adm. di-
rektør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen. 
 
PensionDanmark vinder europæiske priser for ejendomsinvesteringer  
PensionDanmark vandt i maj IP Real Estate’s europæiske pris for bedste direkte investe-
ringsstrategi i ejendomme. Prisen blev bl.a. givet på baggrund af PensionDanmarks direk-
te investeringer i danske boligbyggerier og erhvervsejendomme.  
FN Byen i København, som PensionDanmarks medlemmer blev medejere af kort før jul, 
vandt i april den prestigefulde pris GreenBuilding Award. Prisen uddeles af EU-
Kommissionen og tildeles byggeprojekter, som er særligt energibesparende og innovative. 
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Prisen for FN-Byen løber op i godt 2,1 mia. kr. og omfatter 45.000 m2 kontorejendom på 
Marmormolen i København.  
 
Byggeriet af Anholt Havmøllepark i gang  
I januar blev første spadestik taget til Anholt Havmøllepark, som PensionDanmark har in-
vesteret 3,8 mia. kr. i. Investeringen giver ikke bare medlemmerne et stabilt afkast, men vil 
også give et stort bidrag til den grønne omstilling af Danmarks energiproduktion.  
 
Nyt samarbejde sikrer 10 milliarder kroner til eksportvækst  
PensionDanmark og EKF (Eksport Kredit Fonden) indgik i oktober 2011 et nyskabende 
samarbejde, som styrker dansk eksport. Aftalen betyder, at PensionDanmark stiller 10 
mia. kr. til rådighed for finansiering af danske eksportordrer. Det betyder, at udenlandske 
virksomheder kan låne til at købe varer hos danske virksomheder. Udlånene sker i samar-
bejde med EKF, som garanterer over for PensionDanmark, at lånene bliver betalt tilbage. 
Allerede nu er der i alt leveret finansiering til danske eksportordrer for over 3 mia. kr.  
 
Mange har tilmeldt sig Firma-update  
Firma-update er en service fra PensionDanmark til den personaleansvarlige i virksomhe-
den. Med Firma-update modtager I aktuelle og relevante e-mails om, hvordan I bedst an-
vender pensionsordningen som et personalegode over for virksomhedens ansatte.  
Firma-update indeholder også information om overenskomstmæssige ændringer, der gæl-
der specifikt for virksomhederne inden for områderne pension, sundhed og uddannelses-
fonde. Firma-update udsendes ca. 1 gang i kvartalet. Tilmelding på 
www.pension.dk/virksomheder.   
 
Michael Husfeldt nyt medlem i branchebestyrelsen Det Grønne Område 
Direktør i Dansk Maskinhandlerforening, Michael Husfeldt, blev i foråret nyt medlem i 
branchebestyrelsen Det Grønne Område i PensionDanmark.  
 
 

DM-NETVÆRKSGRUPPPER 2011– 2012 
Dansk Maskinhandlerforening har også i 2012 arbejdet målrettet med at skabe succes og 
værdi for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen. Der er etableret fire netværksgrupper 
for ”unge” maskinhandlere, som er fordelt efter geografi og består af 8 til 10 deltagere pr. 
gruppe. 
Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og netværksleder, som er en disciplin, hvor vi 
fokuserer på den succesfulde motivering af DM-netværksgrupper og styring af den samle-
de proces fra igangsætning til mål. 
 
Der er mange gode grunde til at være med i en DM-Netværksgruppe. 
 
Efteruddannelse 
I DM-netværket kan du spørge ind til andres konkrete erfaringer og dermed løbende opti-
mere din viden på præcis de felter, som er aktuelle for dig. 

http://www.pension.dk/virksomheder�
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Udvikling af din karriere 
Med et effektivt DM netværk, der samlet dækker et meget stort kompetenceområde, kan 
du hurtigt hente ny viden og finde ligesindede sparringspartnere gennem hele karrieren. 
 
Find et fortroligt forum 
I DM netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd. 
 
Få indblik 
Informationsmængden stiger konstant, og ingen kan følge med i alt. I DM-netværket kan 
du skabe et aktuelt overblik inden for dit interesseområde. 
 
Være innovativ 
Du får styrket din kompetence til at skabe forandring i din virksomhed. Brug DM-netværket 
som testforum for dine ideer og få inspiration til innovation til din virksomhed. 
 
Spar penge 
Spørg kollegerne i DM netværket, før du køber konsulenttimer. At kende andres fejl og 
succeser kan spare dig for spildte investeringer. 
 
DM sommerseminar 2012 
DM-sommerseminar for netværksgrupper blev afholdt den 6. juni i Fredericia. Overskriften 
for dette års sommerseminaret var ”Strategi i vindervirksomheder” og alle deltagere havde 

på forhånd modtaget og – for de flestes 
vedkommende – læst bogen “Strategi i vin-
dervirksomheder” af forfatter og konsulent 
Mikael Vest. Der blev gået til den fra delta-
gernes side.   
 

Foto: Mikael Vest 
 
Mikael Vest oparbejdede erfaring med Maskinhandlerbranchen blev brugt til, at stille 
skarpt på branchen samt branchens udfordringer og muligheder. En række af hovedbud-
skaberne var bl.a. at der er behov for enten at indgå i en konsolidering eller finde sin ni-
che, udvikle kernekompetencen og at der er nogle, som skaber fremtiden. 
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Foto: DM-sommerseminaret var den 6. juni 2012 i Fredericia 
 
Grupperne har både i 2011 og 2012arbejdet med flere forskellige temaer, der er arbejdet 
med. Et gennemgående tema har været den gode medarbejdersamtale. 

En af grupperne kører fortsat sideløbende et lederforløb med fokus på følende emner: 
Hvorfor er du så anderledes, Ledelsesbegreber, Kommunikation, Mål og målinger, Foran-
dringsledelse, Teamarbejde og værdibaseret ledelse og Selvledelse. 
En anden gruppe har haft indlæg med temaet: Hvad sker der inde i en bankmands hoved - 
Hvordan etablerer og vedligeholder man det gode samarbejde med sin pengeleverandør? 
Gruppen har også været på virksomhedsbesøg hos Autohuset Vestergaard i Kolding, hvor 
vi lærte om serviceaftaler, markedsandel (det bedste værn mod importøren) og kundetil-
fredshed. 
Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på dagsordnen som er bordet rundt, 
hvor hver deltager har 10 min. til at fortælle om: 
 Hvad optager mig lige nu? 
 Mine udfordringer i virksomheden lige nu? 

 

DM-JUBILÆUMSLEGATER 2011 
I dette beretnings år er der blevet uddelt 8 jubilæumslegater til nyudlærte landbrugsma-
skinmekanikere. Dansk Maskinhandlerforening har siden stiftelsen af DM-Jubilæumsfond i 
1993 uddelt legater til nyudlærte og de, der er lige ved at være udlærte landbrugsmaskin-
mekanikere eller handelsassistent med speciale i landbrugsmaskiner.  
Den helt særlige indsats der kan udløse en portion af DM-jubilæumslegatet, skal være så-
vel faglig som social. Der bliver lagt vægt på evnen til at løse de faglige udfordringer på et 
højt niveau samtidig med, at modtageren forstår at samarbejde med såvel kunder som 
kolleger.  
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Foto: Indehaver Anders Søndergaard, legatmodtager  Foto: Legatmodtager Bjarke Nyborg Lykkeskov, 
Morten Gundersen O. Søndergaard & Sønner A/S og  Anker Bjerre A/S og Jens-Aage Jensen, 
Søren Holst Sørensen, næstformand DM-bestyrelse bestyrelsesformand DM-bestyrelse 

Foto: Værkfører Lars Andersen, legatmodtager Kas- Foto: Indehaver Peter Nielsen, legat- 
per Morthorst, Brdr. Holst Sørensen A/S og Michael  modtager Claus Ravnsgaard Munk, Nordvestjysk 
Husfeldt, direktør Dansk Maskinhandlerforening Traktorservice A/S og Karsten Nielsen, DM- 
 bestyrelsesmedlem Region Nord 
 

Foto: Indehaver Jakob Jensen, Legatmodtager Jes- Foto: Værkfører Hans Christian Schmidt, legatmod- 
per Nørgaard Pedersen, Granhøj Landbrugsmaskiner  tager Henrik Schneider, DM-bestyrelsesformand 
og Michael Husfeldt, direktør Dansk Maskinhandler.  Jens-Aage Jensen og indehaver Kristian Helms, 
forening Helms TMT-Cetret A/S 
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Foto: Legatmodtager Mikkel Jensen, Midtdjurs Trak- Foto: Indehaver Per Larsen, legatmodtager Kristian 
torlager A/S og Jens-Aage Jensen, DM-bestyrelses- Krog, Ingemann Larsen A/S og Karsten Nielsen,  
formand DM-bestyrelsesmedlem Region Nord 
 
 

DM-HJEMMSIDE OG ORIENTERINGER  
 
DM-Orienteringer 
DM-orienteringer udkommer som nyhedsbreve ca. hver tredje uge pr. mail og ydermere 
ligger de på DM’s hjemmeside www.danskmaskinhandel.dk under medlemsområdet, hvor 
man har mulighed for at finde udgivelser tilbage til 2008.  
Der er 4 forskellige orienteringer, Brancheorienteringer der udkommer i 3 udgaver, chef-, 
medarbejder- og passivudgaven, Markedsorientering, Arbejdsgiverorientering og Uddan-
nelsesorienteringer. 
 

 
 
 

http://www.danskmaskinhandel.dk/�
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DM-hjemmeside 
Der sker hele tiden noget nyt på DM’s hjemmeside. Materiale fra alle DM’s arrangementer 
og møder finder du under medlemsområdet. Medlemsområdet indeholder mange 
værktøjer, blanketter mm. til brug i dagligdagen, og det er vores erfaring at DM-
Arbejdsgivermappen flittigt bliver brugt.  
 

DMiBRUGT  
Årets kampagne, hvor der har været tilbud om 1 stk. gratis ¼ sides annonce, mod at vi her 
i foreningen fik feed back omkring annoceringens virkningsgrad, har ikke været attraktivt 
nok, da der endnu ikke er nogen, der har gjort brug af tilbuddet. En mindre mængde af 
brugte maskiner, er et meget brugt argument for ikke at have behov for at annoncere i 
DMiBRUGT, hverken i avisen eller på nettet.  
DMiBRUGT har igennem året været på 12 sider tre gange og resten af gangene på 16 
sider. 
 

IT-LØSNINGER I BRANCHEN 
Mange DM-medlemmer har i løbet af 2011 og 2012 implementeret den nye Navision 
(DSM) IT-brancheløsning fra JMA A/S. I alt 70 DM-medlemsvirksomheder med 91 ud-

salgssteder har købt systemet fra JMA A/S, hvor 
tallet sidste år var 60 DM-hovedforretninger med 
82 udsalgssteder. 
30 DM-medlemsvirksomheder med 40 udsalgs-
steder benytter stadigvæk det gamle LMF-system 
fra JMA A/S. 
JMA A/S forventer, at yderligere 15 DM med-
lemsvirksomheder, vil konvertere til DSM syste-
met i løbet af 201  2/2013. 

 
Firmaet ATOMIC A/S og ADP i Vejle har leveret et mindre antal løsninger til DM medlem-
mer. 
 
 

DM-AKADEMI OG DM-KURSER 
Lederkursus 
DM afholdt i 2011-2012 i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, et lederkursus for re-
servedelschefer og værkfører, hvor der var 16 deltagere på holdet. Det var andet hold med 
blandede reservedelsfolk og værkstedsfolk.  
Der er en god synergi i at blande disse to faggrupper, som har mange af de samme ledel-
sesopgaver, blot på hver sin side af disken.  
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Denne kursusform fortsættes i 2012-2013, dog med yderligere et modul, så vi kommer op 
på i alt 6 moduler, for derved at være mere sammenlignelige med tilsvarende 
lederuddannelser. 
 
Salgsteknik, God kundeservice & Konflikthåndtering 
Kurset af to dages varighed, rettet imod mekanikere, montører, reservedels- og butiks-
assistenter, blev afholdt tre gange i løbet af januar og februar 2012, med henholdsvis 23, 
13 og 20 deltagere. Holdet i november 2011, måtte aflyses pga for få deltagere, men de 
fleste blev flyttet til de andre hold.  
Kurset er også blevet afholdt virksomhedsforlagt hos et enkelt medlem, Der arbejdes med 
yderligere medlemsvirksomheder om kursus i egen virksomhed. 
 
I foråret 2012 har der også været afholdt et tredages kursus i Salgstræning og jura – 
Rollen som professionel rådgiver 
Kurset giver deltagerne følgende kompetencer: 

• Deltagerne har fået et overordnet indblik og viden omkring relevant lovgivning, som 
er gældende, når man er beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning af 
maskiner til landbrug, maskinstationer, institutioner m.m. 

• Deltageren har fået viden og træning omkring salgsprocessen opdelt i før, under og 
efter salget. Forstået egen rolle som rådgiver i et kundeorienteret perspektiv – og 
kan se værdien af strukturerede metoder, til at analysere behov og levere kunde-
værdier 

• Deltageren har fået træning og indsigt i egen rolle som professionel rådgiver og for-
handler 

Kurset har haft advokat Eva Kaya og Michael Husfeldt som undervisere. 
 
 

MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE 
Dansk Maskinhandlerforening forsikringsaftale blev fornyet for en 3-årig periode pr. 
01.01.2011, og vi er således halvvejs i denne periode.  
Willis og Dansk Maskinhandlerforening har i samarbejde forhandlet nogle brede forsik-
ringsdækninger igennem med Codan som leverandør. I dag benytter ca. 90 maskinhandle-
re sig af denne forsikringsaftale, hvilket viser at både præmieniveau og vilkårene er kon-
kurrencedygtige. 
Forsikringsaftalen er opbygget således, at der i Willis sidder faste kontaktpersoner, som 
udelukkende beskæftiger sig med at rådgive medlemmerne i det daglige samt i skadessi-
tuationer. Dette betyder, at Willis og Dansk Maskinhandlerforening har opbygget en bred 
viden om hvilke udfordringer, der kan være på forsikringssiden for den enkelte maskin-
handler. Dette betyder blandt andet, at fx vilkårene på forhandler/værksted er meget brede 
sammenlignet med de øvrige forsikringsselskaber på markedet. 
De seneste år har mange medlemmer oplevet tyverier og en del forhandler/værksteds 
skader. Dette belaster selvfølgelig rammeaftalen, og derfor forebygges dette ved at nogle 
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medlemmer har haft møde med en konsulent fra Codan, som i samråd med det enkelte 
medlem har set på, hvordan disse risici i fremtiden kan elimineres.  
Forsikringsordningen udvikles til stadighed, og nyeste tiltag er en netbanksindbrudsforsik-
ring, som er relevant for virksomheder, der ikke har dækning for denne risiko.  
Ligeledes giver ordningen nu mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring, som kan 
være relevant for virksomheder, hvor sygdom resulterer i nedgang i omsætning. 
DM og Willis har indgået en aftale om et øget beløb til Dansk Maskinhandlerforening i 
2013 omkring markedsføringstilskud. 

Willis – Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsteam 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Jacob Mikkelsen - Partner/forsikringsmægler 
Jacob Mikkelsen har det overordnede ansvar for 
Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale, 
med kontakt til Dansk Maskinhandlerforening 
samt forsikringsselskaber. 
Kontaktdata: jmi@willis.dk / tlf. 6038 0439 

Lotte Kjellerup Flint – forsikringsmægler 
Lotte Kjellerup Flint er daglig ansvarlig for forsik-
ringsaftalen, med kontakt til kunder og forsikrings-
selskaber. Derudover koordinerer Lotte teamet i 
det daglige.  
Kontaktdata:  lkf@willis.dk / tlf. 8813 9532 

Lars Skibsted Bøg – Mæglerassistent 
Lars Skibsted sidder som back-up for Lotte, og ta-
ger henvendelser fra kunder og selskaber når Lotte 
er på kundebesøg. 
Kontaktdata: lsj@willis.dk / tlf.  8813 9429 

Christian Boie – Account manager 
Christian Boie er sælger på ordningen, og tager på 
besøg hos nye virksomheder der ønsker et oplæg 
på ordningen. 
Ethvert salgsbesøg koordineres med Jacob Mikkel-
sen 
Kontaktdata: cbh@willis.dk / tlf. 6038 0480 

mailto:jmi@willis.dk�
mailto:lkf@willis.dk�
mailto:lsj@willis.dk�
mailto:cbh@willis.dk�
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SEKRETARIATET 
Personalesiden er uændret og består af følgende stab: 
Michael Husfeldt (direktør) 
Helle Helth Hansen (direktionssekretær) 
Annette Hansen (økonomiassistent) 
Per Hedetoft (konsulent) 
Morten Junker Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp.  
 

Den 14. juni 2012 blev der afholdt reception i 
sekretariatet i forbindelse med Helle Helth Han-
sens 50 års fødselsdag. En fin dag med besøg 
af mange medlemmer, samarbejdspartnere og 
familie. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Helle Helth Hansens reception den 14. juni 2012 
 
Mødefaciliteter 
Rigtig mange medlemsvirksomheder bruger vores mødefaciliteter i Kolding. 
Vi har i forbindelse med DM-sekretariatet 9 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity 
og kan tilbyde morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. Der er adgang til 
trådløst internet og de 8 lokaler har alle projektor.  
De nyinstallerede info-skærme ved indgangene fungerer godt, så gæsterne kan se hvilket 
mødelokale, der er reserveret til deres møde eller kursus. 
Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er gode parkeringsforhold og Hotel 
Scandic ligger kun 200 meter fra TradeCity, hvis man har behov for overnatning. 
Som tidligere nævnt er der efterhånden mange medlemmer, som har fået øjnene op for at 
bruge vores faciliteter i Kolding. Der har været afholdt mange møder og kurser i år bl.a. 

Annette Quade – Mæglerassistent 
Annette er daglig back-up på ordningen og tager 
sig specielt af arbejdsskade, sundhedsforsikringer 
og maskinkaskoaftalerne. 
Kontaktdata: aka@willis.dk / tlf. 8813 9438 

mailto:aka@willis.dk�
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kan nævnes personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, forhandlermøder, pro-
duktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere. 
Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermiddags-/aftenmøde for medlems-
personale med evt. et indlæg fra DM med aktuelt fra branchen lige nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Sekretariatsbistand 
Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandø-
rerne og Gafsam.  
 
Vores arbejde for brancheforeningen Maskinleverandørerne har været positivt og spæn-
dende med afvikling af foreningernes generalforsamlinger, udstillinger, sommermøde, be-
styrelsesmøder og diverse udstillingsmøder med medlemsvirksomhederne. 
Sekretariatet har sammen med bestyrelserne haft specielt fokus på arbejdet med et nyt 
elekronisk salgsstatistik system for entreprenørmaskiner og vej-, park- og anlægsmaskiner 
i Danmark samt afvikling og planlægning af den nye udstilling Entreprenør & Håndværk, 
som blev afviklet hos MCH i Herning i maj måned. 

    
 
Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne fortsat indsat som Agromek komitemedlem, 
og indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleverandørerne (sektion 2) er 
medejer.  
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AFSLUTNING 
Det vil glæde os, at du/I deltager i DM-branchedagen 2012 og DM-generalforsamlingen 
2012 torsdag den 15. november 2012 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. 
Her får du/I mulighed for at møde kollegaer, høre nyt og måske blive inspireret med nye 
ideer fra dagens indlæg og aktiviteter. 
Vi er i en tid, hvor vi som branche og gode kollegaer skal stå sammen om de udfordringer 
og forandringer, vi alle står med i vores hverdag. 
Vi glæder os til at se alle vore medlemmer og ledende medarbejder den 15. november 
2012 i Fredericia - Velkommen! 
 
 

Bestyrelsen 
 

 Helle Nielsen Lars Møller Andersen  
 Karsten Nielsen Søren Holst Sørensen 

Jens-Aage Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oktober 2012 
 
Sekretariatet . Kokholm 3C .  6000 Kolding . Tlf.: 3927 0087 . Fax:  3917 8955 . E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk 

 
www.danskmaskinhandel.dk 

________________________________________________________________________________________________ 
Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger 

 

mailto:dm@danskmaskinhandel.dk�

	DANSK MASKINHANDLERFORENING
	ÅRET I BRANCHEN
	VERDEN OMKRING OS
	AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012
	LANDBRUGET 2011 – 2012
	MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2012
	DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2011
	DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2012
	DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2012 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE
	DM-MØDER OG SEMINARER 2011/2012
	BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2011
	BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
	ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2011/2012
	DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE
	DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE
	PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2011/2012
	CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION
	DM-ARBEJDSGIVER
	PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK
	DM-NETVÆRKSGRUPPPER 2011– 2012
	DM-JUBILÆUMSLEGATER 2011
	DM-HJEMMSIDE OG ORIENTERINGER
	DMiBRUGT
	IT-LØSNINGER I BRANCHEN
	DM-AKADEMI OG DM-KURSER
	MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE
	SEKRETARIATET
	AFSLUTNING

