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Indledning
Året 2020/2021 har fortsat i høj grad været påvirket af
Corona. Vi har været igennem en genåbning, gen-nedlukning og så igen en genåbning af samfundet. Det har på
mange måder været enormt frustrerende – men meget tyder nu på, at vi er igennem det – i hvert fald i den vestlige
verden.
Vaccinerne har gjort det muligt, at vi kan vende tilbage til
hverdagen. Kort efter beretningsårets udløb blev Covid-19
af den danske regering nedklassificeret til en normal farlig sygdom, og de sidste restriktioner blev ophævet. Nu
mangler vi så, at verden uden for Europa også åbner op.
Det forgangne år har i høj grad handlet om, at vi skulle
holde hjulene i gang. Denne sætning kan tolkes på mange
måder og sættes ind i kontekst i mange sammenhænge.
I disse Corona-tider er det også en vigtig sætning. For sideløbende med, at vi alle har en forpligtigelse til at opføre
os ansvarligt og medvirke til at reducere smittetrykket - ja,
så har vi også et ansvar for, at det hele ikke går i stå. Men
det er også lidt uhyggeligt, hvor hurtigt et samfund kan
blive lullet i søvn – og hvor hurtigt vi alle kan vænne sig til
situationen, restriktionerne, begrænsningerne, håndspritten mv.
Som aktiv organisation er det svært at lade stå til, men
vi har været tvunget til, i bedste fald, at begrænse vores
aktiviteter såsom medlemsmøder, eksportfremstød, internationalt samarbejde, rekruttering osv. Og det har alt sammen en pris på den lange bane, der vil tage tid at indhente.
Men vi skal videre.
Et godt eksempel var den planlagte afholdelse af Agromek
i januar 2021 og de mange, og lange overvejelser i relation dertil. Agromek, ikke Agromek, hvis Agromek hvordan
Agromek. I udgangspunktet måtte konklusionen være, at
så længe man som arrangør og messe overholder og følger de retningslinjer, der er udstukket fra officiel side, er
der absolut intet problem i at gennemføre messen i trygge rammer og under ordnede forhold. Et topprofessionelt
sted som MCH kan nøje styre hvor mange besøgende, der
er på ethvert tidspunkt, og styre flowet. Det er meget mere
trygt end i det lokale shopping center eller på gågaden. Vi
skal videre. Sammen. Men sådan skulle det ikke gå. Som
tiden for afholdelse nærmede sig, blev det mere og mere
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tydeligt, at trods ovennævnte ville det ikke være muligt
at gennemføre som planlagt. Usikkerheden var simpelthen
for stor. Derfor blev Agromek udsat til 2022. Og er tilbage
ved den gamle termin.
Året har også været præget af en til stadighed mere intens
diskussion om CO2, hvordan dette reduceres – og i sidste
ende helt elimineres. Hele diskussionen har desværre været præget af populisme og overbudspolitik. Dermed er der
en overhængene risiko for, at vi mister fokus og misser
essensen. Man bliver fartblind. Et godt eksempel er vindmøller. I årevis har vindmøller været udråbt som svaret
på grøn omstilling. Man har åbenbart bare aldrig for alvor
overvejet, at en udtjent vindmølle på et tidspunkt skal
skrottes. For noget tid siden var der en avisartikel der satte spot på problematikken med udtjente vindmøller. Disse har i mange år været et nationalsymbol på Danmarks
grønne omstilling - og har givet Danmark en international
førerplads. Ifølge føromtalte artikel udgør især vingerne et
stort problem når en vindmølle skal skrottes – for de kan
ikke genanvendes. De skal brændes eller graves ned. Dette
faktum sammenholdt med, at en vindmølle skal være i drift
i ganske mange år før den er CO2-neutral giver anledning
til at perspektivere lidt over, hvordan den grønne omstilling håndteres og gribes an. Det samme spørgsmål gælder elbiler. En elbil skal køre mange kilometer før den er
CO2-neutral. Hvis der bare i Danmark skal være, lad os sige
1 million elbiler på vejene om ganske få år, hvad skal der
så ske med de benzin- og dieselbiler, der byttes ud. Skal de
skrottes? Skal de køre videre i Libanon eller Marokko? Der
er de vel ikke en mindre klimabelastning end de var i Danmark. Det er en vigtig diskussion, for den kommer også til
vores branche lige om lidt. Især de eldrevne læssemaskiner vinder frem nu - og det samme gælder entreprenørmaskiner. Især sidstnævnte vil opleve en eksplosiv stigning i
solgte stykantal, da de mødes med hastigt voksende krav
på især offentlige byggepladser. Her er det vigtigt, at vi
som samlet branche udtænker en god løsning for, hvordan
udskiftningen skal ske uden at belaste klimaet. For ellers
er vi jo lige vidt.
Og når vi nu er ved begreberne, fartblindhed og Covid-19
– ja, så kan vi jo ikke undgå at komme ind på en tragedie af
episke dimensioner.

Spørgsmålene hober sig allerede op. Det mest centrale er,
hvorfor man fra myndighedernes side ikke kunne inddæmme og håndtere dette noget før, så det ikke får disse dramatiske konsekvenser – og en regning til skatteyderne på
op mod 20 mia. kroner. Men retroperspektivt ligger det sig
desværre i slipstrømmen af, at de europæiske regeringer
og myndigheder hele tiden haltede bagefter Corona og
slukkede ildebrande med spredehagl, i stedet for at være
på forkant og forebygge. Alle vidste, at vi potentielt ville
stå overfor en anden smittebølge i efteråret og vinteren,
men fra myndighedernes side foretog man sig intet hen
over sommeren 2020 – og dette på tværs af Europa. Resultatet stod vi så med ultimo 2020.
Det taler for sig selv. I store dele af Asien var man videre og hverdagen var stort set tilbage på normalt niveau. I
Wuhan holdt de pool party. Der forstod man at inddæmme
og opspore – med rettidig omhu. Det er tilsyneladende ikke
så svært. Men Europa fejlede i anden bølge. At Asien nu er
ramt hårdt af tredje bølge, skyldes den manglede udrulning af vacciner. Vaccinationsprocenten ligger meget lavt
sammenlignet med de fleste europæiske lande. Men der
må og skal placeres et ansvar for minkskandalen. De ansvarlige må og skal stilles til ansvar. Kører man for stærkt
i sin bil hjælper det ikke at beklage og undskylde. Man får
en bøde og den skal betales. Der må og skal være lighed
for loven.
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Salget og indtjeningen er overraskende stabilt hos de danske maskinhandlere, der ellers lever af landbrugskunder,
hvis markeder cykler op og ned. Det er lige før, at man kan
sætte sin passer efter det.
De danske maskinhandlere sælger maskiner og andre varer for et sted mellem 9 og 11 mia. kroner. I vores årlige
brancheanalyse kan vi konstatere, at medlemmerne i 2020
omsatte for godt 11,0 mia. kroner – en pæn stigning i forhold til året før.
Det er en stabil og driftssikker branche. Trods svingende
svinepriser og afgrødepriser er branchen relativt stabil.
Det er nok derfor, at det bl.a. er interessant for større eksterne aktører at komme ind i branchen.
På indtjeningssiden er der også stor stabilitet og ikke
mindst en markant stigning i bruttofortjenesten til 13,9
mio. kroner. En fremgang på 2,0 mio. kroner i gennemsnit.

>>
>>
>

Et helt erhverv lukkes ned. Det er den seneste og indtil
videre mest tragiske danske konsekvens af Corona. Danmarks cirka 15 millioner mink blev aflivet – og bedrifterne
dermed de facto likvideret. Hvis det ikke skete, ville vi stå,
ifølge regeringen og sundhedsmyndighederne, foran et
nyt Wuhan – hvor Danmark ville være arnestedet for en ny
muteret variant af Covid-19 med potentialet til at true hele
verdenssundheden og ødelægge det daværende arbejde
med at udvikle en vaccine. Det lød vildt, og det lyder stadig vildt. Men som almindelig borger og lægmand er det jo
svært at argumentere mod ovenstående. Folkesundheden.
Men det er en græsk tragedie af episke dimensioner vi var,
og er vidne til. Alle os, der arbejder i det private erhvervsliv
eller er selvstændige erhvervsdrivende, kan levende sætte os ind i, hvor forfærdeligt dette var og stadig er, for minkavlerne og deres familier. Det er jo ikke bare et arbejde.
Det er deres liv og identitet. De betaler den ultimative pris.

76 %

Hele 76 % af medlemsvirksomhederne har præsteret en
resultatfremgang i 2020.
Bag tallene råder vidt forskellige medlemsforhold og stor
diversitet, hvor nogle medlemsvirksomheder har 200 ansatte og andre en håndfuld. I 2020 er arbejdsstyrken steget med 2 medarbejdere i gennemsnit. Samlet beskæftiger branchen 2.946 ansatte.
Større soliditet i branchen
Når vi dykker ned i tallene, kan man se, at maskinhandlerne i en årrække efter finanskrisen, fik reduceret deres varelagre og opbygget stadig flere stødpuder i form af mere
opsparet egenkapital midt i det seneste årti.
I de seneste år er soliditeten dog faldet, da maskinhandlerne igen har flere varer på hylderne. I 2020 stiger soliditeten dog igen med 10 % til 26,2 %.
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Analyse
Analysen er udarbejdet for 9. gang, og som med resultaterne fra 2020-regnskaberne giver et perspektiv på opnåede resultater, som kan anvendes som benchmark af den
enkelte medlemsvirksomhed.
Analysen kan samtidig være et aktivt og målrettet værktøj for Dansk Maskinhandlerforenings sekretariat overfor
de samarbejdspartnere og banker m.v., der kan have interesse i at følge med i en branches resultater, ligesom den
enkelte medlemsvirksomhed i sin videre dialog med eget
pengeinstitut, revisor og andre interessenter kan styrke
indsigten i den samlede branche.
ESG og SDG perspektiv
Pengeinstitutterne i Danmark fortsætter indfasningen af
EU-reglementerne for udlån m.v. (BASEL-reglerne), som regulerer bankernes kapitalforhold. Dette skal medvirke til
at undgå en overophedning af risikable lån, hensættelser
på tabsgivende engagementer m.v. Der begynder sideløbende en ny periode med fokus på ESG-rapportering og SDG-målsætninger, og som – lidt
mere langsigtet – vil komme til at påvirke den
enkelte handels-, service og produktionsvirksomhed.
Udover den traditionelle afdækning af ”forretningsmæssige risici” og ”finansielle risici” på de
engagementer, der bevilges fra finansielle institutioner,
forventes det at der vil blive sat yderligere fokus på den
enkelte virksomheds direkte, og indirekte bidrag til re-

duktion af CO2. Danske Bank var i foråret i pressen med,
at banken kommer til at stille krav til landmænd om at øge
bidraget til reduktion af CO2-udslip, og at banken imødeser
en konstruktiv dialog med landbrugssektoren om emnet.
Det vil få en videre konsekvens for leverandører til landbrugssektoren, idet den enkelte landmand kommer til at
se på hele forsyningskæden, og hvordan den enkelte virksomhed i den forsyningskæde selv bidrager til reduktion af
CO2-udslip, og øget recirkulering af materialer m.v.
Corona-perspektiv
Corona-krisen fik på mange måder store samfundsmæssige konsekvenser – både for virksomheder og medarbejdere særligt i den langstrakte periode fra april 2020 – april/
maj 2021. Mange restriktioner indenfor landets grænser
er ved at være afviklet - dog forestår afvikling og tilpasninger af en række rejse-restriktioner, der i mindre grad har
og vil påvirke maskinhandlerbranchen – der ydermere har
været ramt af forsinkelser i levering af reservedele og nye
maskiner.
De forskellige låne- og hjælpepakker står nu overfor tilbagebetaling af f.eks. udskudt moms, skat og forskellige
låneanordninger, som for nogle virksomheder kan få store
konsekvenser, og vil givet medføre øgede tab for samfundet og for kreditgivere. Forskellige brancheorganisationer
er i gang med påvirkning af politikerne for at give likviditetspressede virksomheder adgang til opdeling og/eller
udskydelse af tilbagebetaling af de lån og hjælpepakker
disse virksomheder har gjort brug af.

Datagrundlag
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber indhentet fra på 109 virksomheder. Der er
foretaget en gennemgang af medlemskartotek og CVR-numre. Siden 2015 er antallet af medlemsvirksomheder i datagrundlaget faldet fra 121 til 109.
Udtræk omfatter:
• Dansk Maskinforhandlerforening medlemsliste
• Alle ansatte
• Fravalg af holdingselskaber
• Virksomheder i ”normal drift”
• Firmaer med regnskabspligt
• Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
• Baseret på tilgængelige regnskaber for perioden 2015-2020 (6 regnskabsår)
Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) – indhentet i august 2021
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Hovedkonklusioner fra rapporten:
OVERSKUD OG INDTJENING
•

Markant stigning i bruttofortjenesten til kr. 13,9 mio. – en fremgang på ca. kr. 2,0 mio. i
gennemsnit

•

Det primære resultat er fordoblet fra kr. 1,3 til kr. 2,6 mio. trods øgning i kapacitetsomkostninger fra bl.a. øget medarbejderstyrke med 2 medarbejdere mere i gennemsnit

•

13 ud af 109 medlemsvirksomheder bidrager med negativt årsresultat på i alt kr. 21,6
mio. (Et betydeligt fald i det samlede tab)

•

96 virksomheder bidrager med et samlet positivt resultat på kr. 221,5 mio.

•

Hele 76 % af medlemsvirksomhederne har haft en resultat-fremgang
i 2020-resultaterne

•

Der er nu 0 virksomheder, der er belastet af negativ egenkapital og negativ indtjening
(mod 2 virksomheder i seneste periode)

SOLIDITET OG EGENKAPITAL
•

Antallet af ansvarlige lån er på 14 en fremgang på 5 nye ansvarlige lån

•

Den gennemsnitlige soliditet har set en ca. 10 % fremgang til 26,2 %

•

I alt 28 virksomheder (5 færre end i 2019) har en soliditet på under 20, der iflg. flere
banker er for lav, og som påvirker niveauet for finansielle omkostninger. Den enkelte
virksomhed bør arbejde med dette nøgletal, med det formål at forbedre lånevilkårene

•

Egenkapitalen er steget med godt kr. 2,5 mio. og bidrager til bedre konsolideringsmuligheder for flere virksomheder

BALANCE OG AKTIVER
•

Varebeholdningen fortsætter med at stige, og er nu på sit højeste niveau siden starten
af analyserne begyndte i 2013. Niveauet kr. 33,5 mio. i gennemsnit – samtidig er tallet
målt på færre regnskaber, og med en gennemsnitlig stigning på godt kr. 7 mio. mod kr.
2,2 mio. i gennemsnitlig stigning

•

Den gennemsnitlige balancesum er samtidig steget til næsten kr. 47 mio., mod kr. 44,3
mio. året før. Det er væsentligt at se det i sammenhæng med udviklingen af varebeholdning (brugte, nyt og reservedele), og bør være i fokus hos den enkelte i vurderingen, af om sammensætningen i balancen bør justeres eller korrigeres, da det påvirker
soliditeten hvis ikke egenkapitalen følger tilsvarende med op
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NØGLETALSOVERSIGT
Nøgletalsoversigten med en 6-årig historik ses herunder,
med følgende korte forklaring til de kommende siders specifikationer. Bemærk at tallene er gennemsnitstal for de
virksomheder, der indgår i analysen.
• Soliditeten har haft en fremgang til 2018-niveau
• Egenkapitalen er igen udbygget, og er det højeste niveau i hele den 6-årige periode

Nøgletal

•

•

•

Det gennemsnitlige primære resultat er markant forbedret, og deraf følgende klar forbedring på årsresultatet
Et løft i antal gennemsnitlige antal ansatte – fra
24 til 26 hvilket belaster kapacitetsomkostningerne
Aktiverne er igen steget, og udgør nu over kr.
5,1 mia. for de 109 medlemsvirksomheder (mod
kr. 4,6 mia. året før)

(1.000 kr.)

		

2020

2019

2018

2017

2016

2015

109

111

116

118

116

121

Bruttofortjeneste

13.927

11.933

12.317

10.590

10.655

10.213

Primært resultat

2.603

1.320

1.598

1.509

1.156

1.073

Årets resultat		

1.741

669

913

892

606

357

Egenkapital		

12.315

10.592

10.383

9.699

9.163

8.741

Aktiver		

46.987

44.337

38.926

31.769

33.175

31.647

Afkastningsgrad

5,5 %

3,0 %

4,1 %

4,8 %

3,5 %

3,4 %

Soliditetsgrad		

26,2 %

23,9 %

26,7 %

30,5 %

27,6 %

27,6 %

Egenkapitalens forrentning

17,9 %

3,8 %

10,8 %

9,0 %

8,3 %

5,9 %

Virksomheder med registret data

MEDLEMSFORDELING - Aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen
udgør hele 25 % af den samlede aktivmasse. De 5 største virksomheder
har udvidet balancen fra kr. 1.067
mio. til kr. 1.225 mio. ud af en samlet
balance på godt kr. 5,1 mia. svarende
til ca. 25 %. Tilsvarende har de samme 5 store udvidet varebeholdningen
fra godt kr. 734 mio. til kr. 902 mio.
– en stigning på 22 %.
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Virksomhed 1 - 7 %
Virksomhed 2 - 7 %
Virksomhed 3 - 5 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende - 76 %
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Fordeling af medlemmerne:
Regioner

Virksomheder

Nordjylland

11

Midtjylland

37

Syddanmark

39

Hovedstaden

6

Sjælland

16

I alt

NORDJYLLAND

109

Regioner med flest virksomheder
Syddanmark er størst repræsenteret
med 39 virksomheder, som svarer
til 35,8 %

MIDTJYLLAND

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND
SYDDANMARK

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra
det år virksomhedens seneste navn er etableret og registreret (nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da
virksomheden enten har skiftet navn eller selskabsform,
og dermed fået ny etableringsdato). 5,5 % af virksomhederne er yngre end 5 år, mens der er 23,9 % af virksomhederne med en alder på 41+ år.

1 -5 år
5,5 %
6 -10 år
8,3 %

> 41 år
23,9 %

11 -20 år
22,0 %

31 - 40 år
16,5 %

21 -30 år
23,9 %
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Virksomhedens ansatte
Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder
med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 40 af de 109
virksomheder svarende til 37 %, mens 34 % af virksomhederne har under 10 ansatte.
Som det ses herunder, er der en positiv udvikling i antallet
af ansatte svarende til 26 medarbejder i gennemsnit per
virksomhed – i alt baseret på 2.781 ansatte i de 109 virksomheder.

26

26

25
24

24

25
24

23

23

22
21

I 2020 er der tilsammen oplyst at være 2.781 ansatte i de
109 virksomheder.
1 virksomhed:
13 virksomheder:
18 virksomheder:
40 virksomheder:
37 virksomheder:

20

100+ ansatte
51-100 ansatte
31-50 ansatte
11-30 ansatte
0-10 ansatte

2020

2019

2018

2017

2016

Det bemærkes at opdatering af antal ansatte kan være forbundet
med tidsforskydninger da tallet er et ”her-og-nu-tal” fra det til CVR-registreret indrapporterede.

Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem egenkapital og aktiver, som
et udtryk for hvor godt rustet en virksomhed
er til at modstå og bære større tab.

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

35 %
De fortsatte forventninger til en soliditetsgrad på 25 %, som benchmark benyttes stadig af den finansielle sektor til at vurdere engagementer, og har fået et lettere ”opsving”
fra 2019 til 2020 regnskaber. Afkastningsgraden viser en markant forbedring efter en
periode at have været vigende, på baggrund
af øgede kapacitetsomkostninger og øgede
varelagre.
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30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

5,5 26,2
2020

10

3,0 23,9
2019

4,1 26,7
2018

4,8 30,5
2017

3,5 27,6
2016

3,4 27,6
2015

23 %

28 %

2020
46 %

2019
45 %

109
virksomheder

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad<20

111
virksomheder

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad<20
Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad>21

28 %

20 %
6%

4%

Afkast og soliditet
Mest markant er stigningen i antallet af virksomheder
med afkast på under 7 %, men en soliditet på over 21 %
og som er steget med 5 %-point. Altså virksomheder, der har bevaret sin soliditetsgrad på over 21 %,
men leverer et lavere afkast. Tilsvarende er der en
svag stigning i antal virksomheder med afkastgrad på
over 8 %, og samtidig med en soliditet på over 21 %
svarende til bedre konsolidering om end marginalt forbedret med 2 %-point.
Indtjeningsanalyse
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den

Egenkapitalens udvikling

sættes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at tjene penge i forhold
til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden
(herunder fremmedkapital). Egenkapitalforrentningen viser virksomhedens evne, til at tjene penge på den kapital,
der er indskudt af ejerne. En markant fremgang i nettoresultatet, og en stigende egenkapital bevirker en markant
forbedring af egenkapitalforrentningen i forhold til året
før.
Egenkapitalen i kroner er gået stødt og roligt frem i perioden fra 2015, hvor egenkapitalen løbende har konsolideret sig og nærmer sig kr. 12,3 mio. i gennemsnitlig egenkapital.

Afkastningsgrad og Egenkapitalforretningen
Afkastningsgrad

18 %

13.000

Egenkapitalens forrentning
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Indtjeningsanalyse
Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er udtryk for
13.927
en nedbrydning af virksomhe14000
11.933
dens resultatposter i regnskabet.
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0
at fordoble det gennemsnitlige
2020
2019
primære resultat fra kr. 1,3 mio.
til hele kr. 2,6 mio. – hvoraf følger en markant forbedring af
årets resultat. Kun 13 virksomheder påvirker gennemsnittet negativt med tilsammen kr. 21,6 mio. (mod kr. 60,4 mio.
året før).
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Udviklingen i årets resultat
Målt i forhold til 2018/19-regnskaberne, viser
2019/20-regnskaberne for 109 virksomheder, at langt
flere har gennemgået stigninger i årets resultat. I
2019/2020-regnskaberne havde hele 76 % af de 109
virksomheder en stigning – mod blot 39 % året før. Det var
i 2018/19 ventet at sent leverede regnskaber ville påvirke
antallet af virksomheder med et fald i årsresultatet, hvilket
i seneste regnskabsperiode har rettet sig. 96 virksomheder har overskud, mens 13 virksomheder har underskud
– en markant forbedring af virksomheder med positivt årsregnskab i 2019/20.
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Primær resultat

Fordeling af nøgletal
13 tabsgivende virksomheder bidrager med i alt kr.
21,6 mio. i underskud, mens 96 virksomheder tjente
tilsammen godt kr. 221 mio. Tabellen viser fordelingen af årets nettoresultat og fordelingen af bruttofortjeneste. Kun 2 % leverer en brutto fortjeneste
på under kr. 1,0 mio., mens 9 % leverer et årsresultat
på over kr. 5,0 mio.
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Overskudsgrad
Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen mellem bruttofortjenesten og primært resultat (og ikke som vanligt baseret på resultat målt i forhold til omsætning). Resultat før
renter (analysen har ikke adgang til omsætningstal, derfor
dette sammenligningsgrundlag), som fortæller, hvor stor
en andel primært resultat udgør af bruttofortjenesten.

Samlet overskudsgrad:
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Efter et fald til 11,1 % er overskudsgraden steget til det
højeste niveau i hele analyse-perioden. Den samlede bedring for mange medlemsvirksomheder viser sig ved at
”kun” 9 % ligger med en negativ overskudsgrad svarende
til tallet i 2016, og at hele 91 % af medlemsvirksomhederne ligger med positiv overskudsgrad.
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Værdi mio. kr.

Balancen
Balancen fortsætter med at stige og er nu på sit højeste
niveau i den 6-årige periode, analysen har været gennemført. Den gennemsnitlige balance per virksomhed er på kr.
46,9 mio. mod 44,3 året før. Det er det højeste gennemsnitlige varebeholdning i hele analysens historie, som startende i 2013 med kr. 18,3 mio. i gennemsnit. I og for sig
ikke et problem, såfremt sammensætningen af varelager
a) afspejler en reel salgsværdi og b) der er taget højde for
øgede afskrivninger og renteudgifter til at have et større
varelager stående på balancen.
Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 109 virksomheder er steget markant fra kr. 26,5 mio. til kr. 33,4 mio.
Varebeholdningen er primært sammensat af værdien af
maskiner (nye og brugte), og reservedele der ligger på lager m.v. Den oprindelige ”forsigtighed” i opbygning af lagre
er afløst af en stigning fra 2019 til 2020 på godt kr. 7,0
mio. i gennemsnit, svarende til at 109 virksomheder har
lagt over kr. 750 mio. mere på lager. Denne udvikling bør
være et fokusområde for den enkelte virksomhed, da en
varebeholdning har indflydelse, på soliditeten og samtidig
har en risiko for at blive påvirket af større nedskrivninger
samt høje renteudgifter.
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Vækstudvikling
Efter en markant tilbagegang i antallet af overskudsgivende virksomheder i analysen for 2019, har væsentligt færre
virksomheder underskud – de 13 virksomheder havde samlet set et nettotab på kr. 21,6 mio. (mod kr. 60,5 mio. året
før), mens 96 virksomheder samlet tjente kr. 211,5 mio.
(mod kr. 135 mio. året før). Altså en klar samlet forbedring
for branchen.
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Udvikling i varebeholdningen
Gennemsnit per virksomhed
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Under- og overskud
Kun 6 virksomheder har en soliditet på under 20 og et negativt nettoresultat, mens der i seneste regnskabsperiode
ikke er virksomheder, der har negativ egenkapital og negativt nettoresultat. I alt har 13 virksomheder med negativ
nettoresultat behov for gennemgang af forretningsgrundlaget med det formål at komme i positiv drift.
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OVERSIGT – alle virksomheder

109 virksomheder

80 Aktieselskaber
28 Anpartsselskaber

80 virksomheder med
soliditet over 20
29 virksomheder med solidetet
under 20

0 virksomheder med
negativ ejenkapital og
negativ resultat

1 virksomhed med anden
virksomhedsform.

6 virksomheder med
soliditet under 20
og negativt årsresultat

4 virksomheder har
nedbragt
den kortfristede gæld

2 virksomheder har
øget
den kortfristede gæld

							
80 virksomheder:
							
Med soliditet over 21
Antal
virksomheder

Negativ EK og
Nettoresultat

Soliditet
under 0

Soliditet
1 - 20

Soliditet
21 - 30

Soliditet
31 - 50

Soliditet
51 +

Negativt
nettoresultat

A/S

80

0

1

21

21

23

16

9

ApS

28

0

0

7

7

6

6

4

Andre

1

0

0

0

1

0

0

0

109

0

1

28

29

29

22

13

		
		

I alt

KRITISK:
0 virksomheder:

29 virksomheder:
Styrket kapitalgrundlag og egenkapital
samt reduktion af
balancen. Konsolidering bør være i fokus i
disse virksomheder.
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13 virksomheder
har behov for en
drifts- og handleplan for optimering, øget salg m.v.
for genopretning
af indtjeningen.
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Banksammenhæng
Trods en opblødning gennem 2018 og 2019 af de fremadrettede udsigter til en samlet bedre verdensøkonomi, er
bankerne fortsat i fuld gang med indfasning af BASEL-reglerne og derigennem en fortsættelse af skærpelsen af
banksektorens forretningsgrundlag.

INSPIRATION til ledelse/bestyrelse
Analysen har tidligere indeholdt en kort oversigt og
inspiration til den enkelte medlemsvirksomheds fokus
på egen driftssituation. Analysen bidrager fortsat med
nedenstående som inspiration for den enkelte medlemsvirksomheds ejer, ledelse eller bestyrelse:

Dertil er kommet de forskellige låne- og hjælpepakker, der
er udbudt, og som henover efteråret 2021 vil bringe konsekvenserne af tilbagebetalingsevnen frem i lyset.

•

Der er fortsat de samme væsentlige forhold, der kan påvirke rentesatsen på kortfristet lån og kassekredit, som den
enkelte virksomhedsejer bør tage med i sin dialog med den
individuelle bankrådgiver:
•
Ekstern rådgivning om forretningsudvikling
eller optimering
•
Etablering af en uvildig bestyrelse eller
et advisory board
•
Plan for konsolidering og/eller øget
indtjening på nye forretningsområder
•
Tanker for ejerskifte
•
Hvad skal til for at øge værdien af virksomheden
•
Hvordan bliver virksomheden bedst mulig uafhængig
af ejerleder
Der er ikke udsigt til, at den korte eller lange rente vil udvikle sig nævneværdigt – der er indført negative renter i
stort set alle pengeinstitutter for både erhvervs- og privatindlån, hvilket giver nye alternative låne- og kapitalmuligheder, der vil udfordre banksektoren yderligere på deres
fremadrettede indtjeningsevne.

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
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Lager og værdi af brugte
• Selve lagerbindingen i kroner
• Indbytte- og afskrivningspolitik (kan gøres
tydeligere)
• Gensalgskanaler (hvad gør forhandleren)
Omkostningsstruktur samt oversigt over
hvor tjenes pengene
• Behov for bedre rapportering, der løbende kan
bruges til banken
Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren
”fat” i sit lokale marked
Landbruget retter sig kun langsomt
Samlet gældsbyrde i forhold til driftsresultat/egenkapital
• Hvilken arbejdskapital er der? og hvordan kan
man frigøre yderligere arbejdskapital?
Generationsskifte – ”handler om rettidighed” og at
have virksomheden ”parat til salg”
• For få har fået lavet en værdiberegning af
aktiverne
• Er sælgefinansiering muligt som en del af planen
• Kommer der flere professionelle investor-aktører
på banen med opkøb (a la Semler)?
Virksomhedspant som en positiv værdi – omsætningsaktiver kan bruges konstruktivt (Ringkøbing
Landbobank)
Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for banksektoren (egenfinansieringen bør ligge på 35+ %)
Aktiver der skal finansieres er lettere end bygninger
da de er ramt af både beliggenhedsudfordringer og
indretning til et formål
Aftale- og kontraktforhold med importører
Bidrag til CO2-reduktion gennem arbejde med nogle
af FNs 17 verdensmål (SDG) og evt. rapportering jf.
ESG

Bankanalyse og ansvarlige lån
• 29 virksomheder har en soliditet på under 20 – heraf 1
med negativ soliditet
• 0 virksomheder har en negativ egenkapital og negativt
nettoresultat
• 13 virksomheder har et negativt nettoresultat, mens 6
har et negativt nettoresultat og en soliditet på under
20
De 6 virksomheder med et negativt nettoresultat og en
soliditet under 20 er fordelt ud på følgende bankforbindelse:
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Sparekassen Kronjylland 1
Andelskassen		
1
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1
Spar Nord Bank A/S
1
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2
I alt			6
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Antal ansvarligt lån

Ansvarligt lån
Der er registret et betydeligt fald i ansvarlige lån fra
kr. 26,3 mio. til kr. 20,7 mio.

Bankforbindelser - oversigt
Af de 109 virksomheder oplyser 35 virksomheder ikke bankforbindelser
Af de 74 virksomheder som oplyser bankforbindelser, er markedsandelen vist nedenfor
Markedsandel fordelt på top 10 banker blandt de 74 virksomheder i procent.
Vestjysk Bank
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Vores verden
Maskinhandlerne kan se tilbage på 2020/2021, der trods
Corona og nedlukninger kom til at ligne et normalt år for
branchen. Men dramatikken og frustrationen undervejs har
været stor. Store dele af samfundsdebatten har været præget af en meget akademisk tilgang. Et godt eksempel er
diskussionen om hjemmearbejde og hvor forfærdeligt eller
hvor godt det har været. Flere banker og forsikringsselskaber har lige frem meldt ud, at de har opsagt 25 % af deres
kontorpladser fordi medarbejderne også fremadrettet skal
arbejde hjemmefra. Men hallo. Det er altså kun bag en pc du
kan arbejde hjemmefra. Alle de, som holder hjulene i gang,
kan ikke arbejde hjemmefra. Og de blev igen glemt i det
politiske spin. Tænk hvor meget hjemmearbejde har fyldt
i mediebilledet.Tænk hvor lidt de, som ikke kunne arbejde
hjemmefra, har fyldt. Det er tankevækkende.
Da det sidste punktum var sat og med to streger under facit
kan landets maskinhandlere konstatere, at de kom fornuftigt ud af året, hvor de nok engang omsatte for mellem 9 og
10 mia. kroner og havde en stabil indtjening.
2020 startede jo egentlig ganske fornuftigt. Så kom 11.
marts-nedlukningen, og selvom landbruget ikke var påvirket af Corona-situationen, kom der i foråret og sommeren
en sådan konjunktur-psykisk stemning, hvor man hos kunderne lige afventede situationen. Det løste sig så igen, en
opløsning hen over sommeren og endnu en opbremsning
igen i september, der så igen løsnede op til en normal afslutning på 2020 med en del handler rundt omkring hos
maskinhandlerne. En større enkeltstående begivenhed
med negativ afsmittende effekt på omsætning og indtjening er selvfølgelig nedlukningen af minkerhvervet.
For andet år i træk vokser varelagrene nu rundt omkring
hos de danske maskinhandlere.
Det fremgår med al tydelighed af vores nye regnskabsanalyse af branchens økonomi baseret på tallene for hovedparten af medlemsvirksomhederne i 2019/2020.
Tallene viser, at varebeholdningen fortsætter med at stige
og er nu på sit højeste siden 2013 og udgør i gennemsnit
33,5 mio. kroner per maskinhandler. Det er en gennemsnitlig stigning på 7 mio. kroner.
Med andre ord står der efterhånden maskiner og andre varer for mere end 3 mia. kroner hos branchens virksomheder.
Udviklingen er ikke alarmerende, men der er absolut grund
til at følge udviklingen nøje.
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En stor del skyldes, at eksportmarkederne har været frosset til. Det har Corona-situationen ikke gjort nemmere. De
brugte maskiner bliver også større og nyere, når de kommer
på lager. Dermed har man større værdier stående end for
år tilbage. Der bliver handlet mange nye maskiner kontra
brugte. Leasingselskaberne og bankerne er klar med billig
finansiering på nyt udstyr, og det trykker også på den udvikling.
Indtjeningen er stigende
Mens der står flere dyre maskiner og venter på en køber
hos maskinhandlerne, er deres indtjening stigende. I forhold til året før stiger det primære resultat en del hos medlemsvirksomhederne - fra ca. 1,3 mio. kroner per maskinhandler i 2019 til ca. 2,6 mio. kroner året efter. Dette til
trods for en øgning i kapacitetsomkostningerne herunder
flere medarbejdere.
Branchens samlede omsætning lander på omkring 11 mia.
kroner, ligesom den samlede beskæftigelse med 2.946 ansatte også er tæt på forriges års niveau.
Vi kan med glæde konstatere, at det er en stabil og driftssikker branche. Trods svingende svinepriser og afgrødepriser er branchen relativt stabil. Det er nok derfor, at det
bl.a. er interessant for større eksterne aktører at komme
ind i branchen – med henvisning til, at WekoAgro er rykket
frem på skakbrættet i de seneste år, og aktører som Semler
Gruppen, Danish Agro, Nellemann og tyske Raiffeisen har
investeret og konsolideret sig i branchen.
Når man som nu kigger tilbage på det forgangne år – kan
vi se tilbage på et år i Dansk Maskinhandlerforening, hvor
ikke meget har været som det plejer at være. Corona og
dens følgevirkninger for erhvervslivet i bredeste forstand
har selvsagt været den altoverskyggende udfordring. Som
branche- og arbejdsgiverorganisation har vi skullet navigere i et udfordrende farvand mellem patosfyldte pressemøder med topministre og efterfølgende uigennemskuelige
kompensationsordninger designet og udtænkt af embedsfolk. En ikke helt nem opgave, når regeringen med deres
egne ord, ”asfalterer mens man kører”. Det mest skandaløse
og tragiske resultat af dette udsagn er minkskandalen det
sande billede af. Hvis man begår en fejl, skal man stå ved
det. Ikke forsøge at bortforklare og kaste andre under bussen. ”This is what separate the men from the boys”.
Minkskandalen kommer også til at trække spor ind i vores

branche. Langt de fleste maskinhandlere og flere maskinleverandører har leveret maskiner og service til landets
minkavlere og en stor del af disse minkavlere har ligeledes
drevet planteavl ved siden af. Så nedlukningen får også
konsekvenser for os. Ingen af vores medlemsvirksomheder
har hele deres omsætning eksponeret mod minkbranchen
men samlet set løber det op. Vores estimat er et trecifret
millionbeløb i tabt omsætning. Bare sådan. Dette understreger behovet for, og relevansen af, at vores forretninger
er så differentieret som de er – og har en bred produktportefølje, der henvender sig til en bred kundegruppe. Man
ved jo aldrig hvad politikerne kan finde på. Grundlov eller
ej.
Hvad med fremtidens dyrskuer, messer
og udstillinger efter Corona?
Noget der har fyldt rigtig meget i 2020/2021 er aflysning,
udsættelse og fremtidscenarier for dyrskuer samt messer
og udstillinger. Den dag i dag kæmpes der stadig verden
over mod Corona. Og der er forskellige strategier og meget
forskellige succesrater. Der er nok ingen decideret facitliste, men der tegner sig et mere og mere tydeligt billede,
hvor EU og den vestlige verden har fuldt tryk på vaccineudrulning, fremstår lande med lav tilslutning til vaccine til
stadighed mere rådvilde. Hvor store dele af Asien, herunder også arnestedet Kina, hurtigt var tilbage til en normal
hverdag med åbne restauranter, detailhandel osv. er tredje bølge nu ved at vælte dem mange steder uden for den
vestlige verden.
Det er lidt pudsigt, for især asiaterne har mere erfaring med
nylige epidemier herunder f.eks. SARS. De sætter hurtigt
ind med restriktioner, smitteopsporing og inddæmning. De
har en langsigtet plan. Men er bagud på vaccinationer, og
det ødelægger det.
I Europa er der ingen langsigtet plan, men vi er rigtig gode
til at vaccinere. Og nu er restriktionerne væk, men det er
ikke mange måneder siden, vi var underlagt strenge restriktioner. Problemet var, at vi ikke kunne planlægge mere
end 3 uger ud i fremtiden. Et meget reelt og konkret eksempel var de planlagte dyrskuer samt messer og udstillinger i første halvår 2021. Arrangører og udstillere stod i et
kæmpe dilemma. I starten af februar måned 2021 var det
endog meget svært at forestille sig store forsamlinger med
5.000, 10.000, 30.000 ja 90.000 mennesker de efterfølgende 4-5 måneder. Der var store ubekendte omkring
vacciner, mutationer, test, opsporing, vaccinepas osv. Men
regering og myndigheder meldte ikke noget langsigtet ud.
Restriktionerne blev forlænget med 2-3 uger ad gangen
og skulle man have adgang til kompensation for et aflyst
arrangement, var man som arrangør nødsaget til at plan-

19

lægge og forberede, som om verden var normal. For der var
ingen kompensation, hvis der ikke var gældende restriktioner på afholdelsestidspunktet. Det gav ingen mening.
Her burde regeringen og myndigheder have meldt tidligt
og klart ud, at forsamlinger f.eks. over 500 personer frem
til den 30. juni ikke var realistiske, og man som arrangør
derfor kunne få adgang til fuld kompensation for sin aflyste event allerede da. Det ville alle have sparet ufattelige
summer på. Det var da kun ret og rimeligt, at arrangør og
udstiller havde noget konkret at forholde sig til.
Danmark – et foregangsland
Danmark fremhæves som foregangsland på en lang række områder. Det være sig blandt andet den danske velfærdsmodel, men
også i høj grad
vores teknologiske kunnen inden
for landbrugsspecifikke områder
såsom
genetik,
mekanisering og
optimering. Dette har i mange år
været en stor eksportsucces, og har
åbnet mange døre
på nære og fjerne
markeder.
I Danmark har vi vores fødevareklynge, men vi har også en
”gylleklynge”. Vores relativt set lille land er i stand til at
fostre en perlerække af gyllevognsproducenter, blot inden
for det seneste halve år er to nye aktører kommet til. De
har alle et både nationalt og internationalt fokus. Det kan
vi godt tillade os at være stolte over og ikke mindst dykke
ned i.
Hvad er det, der gør, at dette kan lade sig gøre i vores lille
land? Hvordan gør de det? Hvad er DNA’et i virksomheder
som disse?
Er en del af forklaringen, at det er kundedrevet, altså, at
danske landmænd er innovative, krævende og som regel
foran deres udenlandske kollegaer og derfor, også grundet
miljøpolitiske krav, stiller store krav tidligt. Men udgangspunktet, hjemmemarkedet er også lille og med et begrænset volumen og vækstpotentiale. Vil man vækste, kommer
det internationale fokus naturligt ind.
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Verden omkring os
Som politiker bliver man ikke genvalgt
ved at holde med landbruget
Konklusionen er nu endegyldig klar. Der er ikke stemmer i
dansk landbrug. Altså politiske stemmer. Hvad mener vi så
med det? Jo, som folketingspolitiker bliver du ikke genvalgt
på at holde med dansk landbrug og tale landbrugets sag.
Der er simpelthen for få stemmer og vælgere, der køber
ind på den dagsorden. Dette er med alt uønsket tydelighed kommet for en dag med hele minkskandalen. Faktum i
sagen er, at grundloven er brudt og de berørte minkavlere
samt følgeerhvervs retssikkerhed er sporløst forsvundet i
en Bermudatrekant mellem regering, ministerier og styrelser (og politiet!).
En ulovlig ordre og instruks blev igangsat uden lovhjemmel, og selv efter at dette gik op for parterne fortsatte
ulovlighederne. Lovhjemlen kom først på plads langt senere, da et flertal i folketinget afviste at foretage en såkaldt
hastebehandling. På baggrund af alt dette og en sag der af
eksperter bliver kaldt værre end tamilsagen, så skulle man
mene at regeringen ville blive straffet i meningsmålingerne. Men nej. De seneste meningsmålinger har næsten ikke
flyttet noget mellem rød og blå blok, og Socialdemokratiet
ligger stadig komfortabelt over valgresultatet. Regeringens og statsministerens troværdighed og tillidsbarometer har lidt et mindre knæk, men ikke noget dramatisk. Den
desværre ikke overraskende konklusion på dette er, at når
det gælder landbruget og i dette tilfælde minkavlerne - ja,
så bliver de ansvarlige politikere ikke straffet af vælgerne.
Og tiden læger alle sår.
I skrivende stund ser der ud til, at hverdagen for alvor er
vendt tilbage for fuld styrke her i 2021, og der er et par
år til næste folketingsvalg. Til den tid er det hele glemt.
Mands minde er kort, især når det gælder det politiske
landkort for dansk landbrug. Men hvad hvis det nu havde
været samtlige private kæledyr (hunde, katte, heste osv.)?
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Bare det er grønt er det godt
Så er regeringen på trapperne med deres udspil til hvordan dansk landbrug kan og skal reducere udledningen af
drivhusgasser (CO2). I skrivende stund er udspillet endnu
ikke officielt præsenteret, men bliver det om kort tid - efter
deadline på denne beretning.
Udspillet er en del af den store ambitiøse klimaplan, hvor
Danmark skal reducere den samlede CO2-udledning med
70 % i 2030. Heraf skal landbruget levere 10 mio. ton. I udspillet er indkalkuleret godt 7 mio. ton indtil videre. Regeringens støttepartier er påbegyndt den rituelle stammedans om, at udspillet er for uambitiøst. Det har regeringen
selvfølgelig taget højde for, så de har spillet ud lidt lavere
og efter endt forhandling, vil støttepartierne få lidt mere,
som de så i sidste ende kan leve med.
Men debatten omkring udspillet og CO2-reduktionerne i
det hele taget er meget skinger. Politikkerne angriber som
altid der, hvor det er nemmest for dem og hvor de ramte,
ikke har andre valg end at rette ind. Tag f.eks. hele den hysteriske elbils-diskussion. Her brandbeskatter man privatbilisterne væk fra forbrændingsmotorer og over i de evigt
saliggørende elbiler. For bilisten har ikke noget valg.
Bor du uden for de store byer, kan du ikke bruge den offentlige transport til ret meget. Det samme med landmændene.
De skal også være her i morgen og drive sine forretninger.
Man er tvunget til at finde en løsning. Ellers lukker man.
De frelste miljøkrigere mener, at en ensartet CO2-afgift bør
være vejen frem. Men det er for simpelt. Man er nødsaget
til at få de afledte effekter med i kalkulen. Rammes landbruget unødigt hårdt rammer det også resten af fødevareklyngen. Herunder selvfølgelig også maskinhandlerne.
Men politik handler om at blive genvalgt, og vi kommer
nok ikke til at opleve politikkerne bede befolkningen om,
at skrue ned for brugen af internettet og mobiltelefoner,
selvom det faktisk er en af de største CO2-udledere…. Eller
måske et fuldt stop for unødvendige ferierejser?

Afsætning af traktorer
I 2020 blev der i alt nyregistreret 1.697 traktorer i kategorierne landbrugstraktorer og øvrige segmenter. Det fordeler sig på 1.532 stk. landbrugstraktorer og 165 stk. under
øvrige segmenter.
Til sammenligning med 2019 var det totale tal 1.930 stk.
Dermed har der været et fald på ca. 12 %.

I 2021 er der fra januar til og med august nyregistreret 1.172 nye traktorer. Disse er fordelt på 1.070 landbrugstraktorer og 102 traktorer under øvrige segmenter.
Samme periode sidste år var totaltallet 1.084 fordelt på
969 landbrugstraktorer og 115 fra øvrige segmenter.
Kilde: LandbrugsMedierne
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Året i landbruget og maskinbranchen
Dette års beretning vil som så mange andre beretninger for
årene 2020-2021 være præget af Corona situationen. En
stor del af befolkningen har været sendt hjem, enten til ikke
at måtte arbejde, eller til hjemmekontor med nye platforme
som ”Skype, Teams, Zoom, WebEx osv.” – hvilket formentligt
kommer til at ændre på den fremtidige mødekultur, rejseaktiviteter og måske også på, hvor meget man skal og kan
møde op fysisk på sin arbejdsplads?

Under første nedlukning oplevede man forsinkelser af leverancer af diverse komponenter, hvilket efterfølgende betød
forsinkelser af såvel reparationer som komplette nye maskiner. På nogle områder har dette nærmet sig en normaliseret
tilstand, på andre er der opstået et vakuum, hvilket kan ses
ved mangel på forskellige nye komponenter som f.eks. dæk
til nye maskiner.

Det har også betydet mange aflyste messer, udstillinger,
dyrskuer, kurser og anden uddannelse mv., som normalt har
fyldt meget i beretningen.

Noget andet, som kan få stor betydning for mange produkter, er mikrochips – dem er der mangel på, og da de efterhånden indgår i de fleste produkter, kan dette betyde både prisstigninger og ventetider, hvilket mange allerede mærker i
dagligdagen. Mange forhandlere kan derfor også melde om
meget få brugte traktorer og maskiner på lager, ligesom
man i bilbranchen også melder om større behov for at købe
brugte biler, da de oplever det samme, og derfor mangler
brugte biler at handle med.

Gældende for jobs inden for landbrug, byggeri og anlægsarbejde, der ofte foregår i det fri, har og er der almindelig
travlhed og fremmøde. Der har for flere været ekstra ”gang
i hjulene”. Påvirkningerne fra Corona er i disse brancher af
mere indirekte karakter, og kan dermed få betydning for
brancherne med en forsinket virkning. På trods af, at der
kommer styr på smittetal, vacciner m.m., vil der formentligt
være og komme en del eftervirkninger for maskinbranchen.

Flere hjemsendte havde megen tid til overs, hvilket resulterede i oprydning, sortering, renovering, ombygning eller
tilbygning. Det har fået forbruget af byggematerialer og
håndværkertimer til at stige samtidig med, at der også har
været nedlukkede produktionsanlæg. Og efter den gode
gamle devise – ”udbud og efterspørgsel”, så er en del byggematerialer nu blevet en mangelvare, hvilket betyder højere
priser.

Dog vil det fysiske møde næppe forsvinde, da mange giver udtryk for, at ”det er slet ikke det samme” og at man
mangler at kunne se hinanden, opfange signaler samt have
”korridorsnak” som en del af det at være til fysiske møder.
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Den 23. marts skete uheldet, hvor
”Ever Given” et af verdens største
containerskibe (400 m. langt), ejet
af det japanske rederi ”Shoei Kisen
Kaisha”, leaset af Taiwanesiske
”Evergreen Marine Corporation” og
betjent af tyske ”Bernhard Schulte Shipmanagement” satte sig på
tværs i Suez Kanalen og derved
dannede ”prop” for den hurtige adgang mellem øst-vest.

Skibet og lasten blev beslaglagt af
egypterne, idet de forlangte ca. 5,8 mia.
kroner i erstatning af de japanske ejere,
hvilket betød yderligere forsinkelse af
denne last.

Lokale myndigheder arbejdede
hårdt for at få det 200.000 tons
tunge skib fri.
Det betød lang ventetid, som derved dannede en lang kø på ca. 400
skibe, der ventede på at komme
igennem Suez Kanalen med deres varer. Efter 6 dage blev
skibet trukket fri og trafikken kunne flyde igen.
Dette har betydet forsinkelse af vare og komponenter, som
kan udmønte sig i forsinkelser af maskiner og reparationer.
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Den 30. juli kom ”Ever Given” til kaj i
Rotterdam – 4 måneder forsinket. Lasten bestod bl.a. for ca. 600 mio. kroner
af fordærvelige vare som citroner, tofu,
frisk bambus mv, som blev kasseret. Ud
over madvarer var der computerudstyr,
IKEA-produkter, campingudstyr og mange andre varer til sommersæsonen. Måske bliver disse varer udbudt på ”Black
Friday”?
Dette har fået mærkbar indflydelse
på mange brancher. Både Volvo Cars,
Scania lastbiler og Fendt traktorer har
måttet lukke nogle af deres produktionslinjer på grund af
manglende komponenter.
Udbuddet af stål blev begrænset, da verden begyndte at
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lukke ned for at dæmpe spredningen af Corona. Blandt andet Kina,
der står for store dele af verdens
stålproduktion, har været kraftigt
ramt af Coronapandemien. Dette
har medført, at mange stålproducenter skar kraftigt ned i produktionen, med prisstigninger til
følge.
Ifølge Danmarks Statistik er prisindekset for jern og stål hen
over det seneste halve år steget
fra 106,4 til 127,9. Dermed rammer indekset nu det højeste niveau siden 2012. Ergo vil der være basis for prisstigninger fra producenterne alene på grund af stålpriserne.

til at være på hele 15 mia. kroner – hvis det blev solgt den 1.
september 2021 – desværre solgte de fleste deres afgrøder
før høst til et noget lavere prisniveau.

Mange råvarer følger hinanden rent prismæssigt, som eksempel kan nævnes brændstofpriser, der på trods af mindre
rejsebehov på alle fronter, er fulgt med opad, med stigende
diesel- og benzinpriser.

Årets høstprognose viser, ifølge seneste indberetninger fra
hele landet, at Danmarks samlede kornhøst i 2021 bliver på
8,3 mio. ton, hvilket er betydeligt lavere end de seneste 10
års gennemsnit, som ligger på 9,2 mio. ton.

Sådan er det til dels også med kornpriserne. Ifølge Landbrugsavisen er værdien af årets høst af korn og raps anslået

Store udsving i priserne
Indtjeningen ved planteavlen afhænger i høj grad af afgrø-
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depriserne på salgstidspunktet. F.eks. blev der sidste efterår handlet foderhvede til 125 kr./hkg. og raps til ca. 300 kr./
hkg. Siden har priserne fulgt råvaremarkedspriserne opad
og dermed blev ifølge Kornbasen.dk den 1. september 2021
handlet til henholdsvis ca. 153 kr./hkg. og 420 kr./hkg.
Denne prisstigning betyder, at en hektar hvede eller vårbyg
er ca. 2.000 kroner mere værd 1. september 2021 end 1.
september 2020, men en hektar raps er næsten 5.000 kr.
mere værd. På en ejendom med 100 hektar kan det betyde
en forskel på ca. 300.000 kroner afhængig af, hvornår afgrøderne bliver solgt.
På trods af et lavere udbytte andrager årets høst den højeste værdi i mange år, hvilket er ca. 2-4 mia. kroner mere end
normalt niveau.

Vinterafgrøder er i fremgang
Hvede og byg dyrket som vinterafgrøder har været i klar
fremgang de seneste 50 år og er tilsammen steget med
500.000 ha. Korn dyrket som vinterafgrøde har et højere
udbytte, men fremgangen for vinterafgrøder skal dog også
ses i sammenhæng med vandmiljøplanernes krav om vintergrønne marker. Også rug er steget i perioden, en kornart
der så godt som udelukkende dyrkes som vinterafgrøder.
… og vårafgrøder i tilbagegang
Omvendt dyrkes havre næsten udelukkende som vårafgrøde. Arealet med havre er mere end halveret på 50 år. Den
største tilbagegang står vårbyg for med et fald på over
800.000 ha, hvilket er mere end en halvering. Vårbyg er dog
stadig en betydelig afgrøde, og udgør over en tredjedel af
det samlede areal med korn.
Græs og grønfoder
Blandt afgrøder med græs og grønfoder til kvæg, får, geder og heste har der været stor fremgang for majs. For 50
år siden var dyrkning af majs ukendt i dansk landbrug, men
dyrkes i dag på 173.000 ha. Omvendt er foderroer næsten
forsvundet. Hvor der i 1971 var næsten 200.000 ha, dyrker
de danske landmænd nu kun beskedne knap 4.000 ha med
foderroer. I alt står græs og grønfoder for en betydelig andel
af arealet på næsten 30 %.

Festivaler og natklubber er så småt begyndt at åbne efter
deres meget lange Corona-nedlukning. De serverer igen øl
til kunderne, så mon ikke at efterspørgslen på maltbyg også
kommer til at stige, og dermed prisen på maltbyg?
Jordbrugets areal er faldet med 10 % på 50 år
På 50 år er det danske areal med jordbrug faldet med 10 %.
I absolutte tal svarer det til en nedgang på næsten 300.000
ha. Jordbrug omfatter landbrugsafgrøder som bl.a. korn, roer,
kartofler og arealer til græsning og bl.a. grøntsager og frugt
som gartneriafgrøder. Areal med skov er ikke omfattet. Uagtet faldet er det danske jordbrugsareal stort og udgør over
60 % af hele Danmarks areal. Det er langt mere end i nogen
af vores nabolande. I de seneste 10 år har arealet med jordbrug været stabilt.
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2020 gav landbruget den næstbedste
indkomst i 30 år
Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2020 er foreløbigt
opgjort til 29,8 mia. kroner, hvilket er det højeste siden
2012 og næstbedste de seneste 30 år. Bruttofaktorindkomsten steg med 0,6 mia. kroner i forhold til 2019, hvilket
svarer til en stigning på 2 %. Dette på trods af at forbruget
i produktionen steg med 2 mia. kroner. Den samlede værdi
af salgsprodukterne steg fra 79,1 til 80,8 mia. kroner, især
fordi værdien af de animalske produkter steg med 4 %.
Animalske salgsprodukter steg
1,9 mia. kroner i værdi
Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter steg med
4 % til 51,8 mia. kroner. Den blev især trukket op af værdien
af svin, der steg med 9 % til 27,7 mia. kroner. Svin udgør en
tredjedel af værdien af landbrugets salgsprodukter. Værdien af kvæg faldt med 8 % til 2,8 mia. kroner, mens værdien
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af mælk steg 3 % til 16,1 mia. kroner. Værdien af pelsskind
er foreløbige. I året før nedlukningen af minkproduktionen
var auktionspriserne på minkskind meget lave. Produktionen af skind til salg i 2020 er usikker, men det er anslået,
6,3 mio. mink er pelset til salg i 2020, og de er blevet afsat
på 4 auktioner i 2021, hvor de opnåede en gennemsnitspris
på 323 kroner. Branchen venter spændt og har forventnin-
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ger til vinterauktionen 2021/2022 idet det ikke har været
muligt for alle interesserede at komme til auktionerne pga.
rejserestriktionerne i forbindelse med Corona situationen.
Kompensationer for aflivede og destruerede mink indgår
ikke i værdien af pelsskind. Øvrige kompensationer i forbindelse med nedlukningen er også uden for indkomstopgørelsen.

Vegetabilske salgsprodukter faldt med 1 % i værdi
Værdien af de vegetabilske salgsprodukter faldt med 1 %
til 29 mia. kroner i 2020, hvilket svarer til et fald på 0,2 mia.
kroner. Korn, som er den største enkeltpost, faldt med 0,6
mia. kroner til 10,7 mia. kroner. Værdien af industrifrø, der
hovedsageligt består af raps, faldt til 1,6 mia. kroner., hvilket svarer til et fald i værdien på ca. 0,4 mia. kroner.
Forbruget i produktionen steg med 3 %
Forbruget i produktionen steg fra 2019 til 2020 med 2 mia.
kroner til 62,1 mia. kroner. Det skyldes især en stigning i
den store forbrugspost, foder. Foderstoffer steg med 9 mia.
kroner til 28,1 mia. kroner, og udgjorde dermed 45 %. af det
samlede forbrug i produktionen. Værdien af forbrugte gødningsstoffer faldt med 10 %.
Høje foderpriser har givet overvægt
af konkurser på kvægbrug
De seneste tal fra Danmarks Statistik for konkurser inden
for landbrug, skovbrug og fiskeri viste 8 konkurser i april,
hvilket nogenlunde svarede til niveauet i april 2020, hvor
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der var 9 konkurser. Målt over løbende 12 måneder var antallet næsten uændret med et fald fra 158 til 157, lyder det
fra Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos SEGES.
”De seneste måneder har antallet af konkurser været nogenlunde uændret. Der har været en tendens til et lille fald i
konkurserne i de fleste driftsgrene, men til gengæld har der
været en svag overvægt af konkurser knyttet til kvægbrug.
Det skyldes en periode med stabile priser på mælk, men foderpriserne har været højere, hvilket har betydet et lavt bytteforhold. De seneste måneder er mælkeprisen dog steget
ganske pænt, så bytteforholdet er blevet genoprettet. Der
er derfor udsigt til, at også mælkebruget vil opleve færre
konkurser i de kommende måneder”, siger Klaus Kaiser.
”De senere år har landbruget generelt benyttet de bedre
tider til konsolidering samt nødvendige og rentable investeringer. Det er absolut positivt, og det gælder om at fortsætte med at benytte de fornuftige bytteforhold optimalt, da
cykliske højkonjunkturer, som den vi oplever i øjeblikket, på
et tidspunkt får en ende”, siger han.
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Analytiker mener at lave noteringer og stigende foderpriser kan give en stor mangel på grise i Europa
Det mener analytiker Palle Jakobsen fra Agrocom.dk, som
kigger mod USA for at finde et interessant fortilfælde, der
kan forudsige retningen for priserne på smågrise og svinekød i den kommende tid.
I starten af 2020 gennemlevede amerikanerne opbremsning i produktionen som følge af Coronaudbrud. Slagterier
blev lukket ned, men opbremsningen resulterede efterfølgende, i at priserne eksploderede til rekordniveauer.
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Foto: Torben Worsøe.

”Faldet i den amerikanske svineproduktion i 2020 sendte
efterfølgende de amerikanske priser imod rekord i den første del af 2021. Noget lignende kan meget vel ske i vores
del af verden i første halvdel af 2022, når markedet kommer
til at mangle de svin, som tyskerne ikke vil fede op nu”, anfører Palle Jakobsen og fortsætter:
”Lige nu er der ikke meget at glæde sig over for en dansk
svineproducent, men der kommer en dag efter denne og alting har en konsekvens. Det har lave priser på svin og høje
priser på foder også. Det, der sker nu, vil medføre en voldsom opbremsning i svineproduktionen, og den opbremsning
vil bane vejen for det næste prisrally på smågrise og svinekød i 2022 og 2023”.
Kopenhagen Fur har solgt 1,3 mio. minkskind – prisniveauet var som i juni
Kopenhagen Fur har i 2021 holdt 4 pelsauktioner, og gennemsnitsprisen på danske minkskind på samtlige auktioner
i 2021 nåede 323 kroner.
Salget i 2020 var stærkt præget af Corona-pandemien med
globale nedlukninger og deraf følgende usikkerhed blandt
kunderne.
Detailsalget af pels på branchens hovedmarkeder viste hen
over vintersæsonen fine takter og sikrede således fornyet
likviditet til branchens aktører.
På årets første auktion i februar 2021 steg gennemsnitsprisen på minkskind 79 %.
På den efterfølgende auktion i april steg prisen yderligere
23 % båret af bl.a. fornyet økonomisk aktivitet i Kina, der er
et stort eksportmarked, hvor det for daværende så ud til, at
Corona-pandemien var under kontrol.
Markedsprisen fastsat på april-auktionen i København blev

29

bekræftet på de efterfølgende auktioner hos Saga Furs og
senere hen Kopenhagen Fur i juni, hvor godt 5 mio. minkskind blev handlet af branchens kunder.
Den danske gennemsnitspris på årets juni-auktion hos
Kopenhagen Fur blev samtidigt årets højeste med 358 kroner.
Hen over sommeren var der i store træk styr på pandemien,
og økonomierne var i fortsat bedring, men delta-varianten
har ændret det billede.
Er minkerhvervet er fortid i Danmark?
Spændende om de nogensinde får udbetalt såvel tempobonusser som erstatningerne for de overgreb minkavlerne
blev udsat for af Statsminister Mette Frederiksen, Mogens
Jensen, daværende landbrugs- og fødevareminister, politiet
og militæret?
Senest er minkavl blevet forbudt indtil 31. december 2022.

Vejret
Årets europæiske sommer blev den
varmeste nogensinde
Det har været en meget varm sommer i Europa i år, når man
kigger på de generelle temperaturer, vi har målt gennem
juni, juli og august. Det slår en ny rapport fra Copernicus
fast. Copernicus er EU’s klimatjeneste, der overvåger klimaets udvikling og løbende indsamler data fra de europæiske
landes målinger.
Sommeren i år går direkte ind i historiebøgerne. Gennemsnitstemperaturen landede 0,96 grader over gennemsnittet
fra 1991-2020. Dermed slår den rekorden fra 2018 med 0,1
grad.
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Nulpunktet er
gennemsnittet.
Grafik: Copernicus Climate
Change Service/ECMWF.

Grafen viser, hvilke år temperaturen i Europa gennem de 3
sommermåneder har været under og over gennemsnittet
gennem perioden fra 1979 til 2020.
Juni blev den næst varmeste i Europa, det samme blev en
varm juli, mens august blev middelmådig, både herhjemme
og i Europa som helhed.
På Sicilien i Italien målte man den højeste temperatur, man
nogensinde har målt i Europa. Den er endnu ikke endeligt
bekræftet af WMO, men med langt over 40 grader fik det

skovarbejdere til at forberede sig på at undgå spredning af
potentielle skovbrande.
I Sydeuropa oplevede man en usædvanlig varm august med
hedebølge, hvor der bl.a. 11. august blev målt 48,8 grader
på Sicilien i Italien.
COPERNICUS, Europæisk klimaagentur
Temperaturen er endnu ikke verificeret af WMO, World Meteorological Organization, men gør den det, vil det være den
højeste temperatur, der nogensinde er målt i Europa.

Foto: Colourbox
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I Copernicus har man kun detaljeret klimadata, der går tilbage til 1979. Det er også i den tidsperiode, man har beregnet
gennemsnittet ud fra. Ifølge klimaagenturet er der altså god
grund til at lade rekorden strække sig længere tilbage i tiden.
- Der er enighed mellem datasæt om, at der i den almindeligt
observerede periode fra 1850 og fremefter ikke var somre
varmere end disse.
På verdensplan har der også være mange udfordringer,
som har betydning for mængden af fødevare globalt set.
Tyskland, Holland, Luxembourg og Belgien oplevede store
oversvømmelser, der også gik hårdt ud over landbrugsarealer. De hårdest ramte områder ligger i de tyske delstater
Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.
Men også i Belgien og Holland har borgerne i flere byer fået
ordrer om at forlade deres hjem. Det gælder blandt andet
Liège i Belgien – en by med 200.000 indbyggere.
Store dele af Europa har haft hedebølger med store brande
til følge, ligeledes har der været brande på grund af varme
og tørke i USA, Australien og Rusland.
- Vi taler allerede om en rekord, siden registreringen af vejret blev påbegyndt i Rusland, siger Grigorij Kuksin fra Greenpeace. Han konstaterer, at brande har ramt cirka 16,5 mio.
hektar, men ikke alt er skov.

voldsomme naturkatastrofer er resultat af klimaforandringerne og vi som mennesker bliver nødt til at tage problemerne alvorligt.
Vi er nødt til at høre på forskerne, økonomerne og de nationale sikkerhedseksperter. De siger alle, at vort land og
resten af verden er i fare. Det er ikke en overdrivelse. Det
er et faktum, siger USA’s præsident, som tirsdag talte om
ødelæggelserne i bydelen Queens i New York.
Lige som FN’s generalsekretær, António Guterres, bruger Biden udtrykket ”code red” (”rød farezone”), når han beskriver
situationen.
Alle dele af USA rammes i dag af ekstremt vejr, siger Biden
med henvisning til et stigende antal skovbrande, tornadoer,
orkaner og oversvømmelser.
- Dette er alles krise. Disse katastrofer kommer ikke til at
stoppe. De kommer til at ske oftere. Og de bliver kraftigere,
siger Biden, som kalder klimaforandringerne for en eksistentiel trussel ”mod vort liv og vor økonomi.”
Det blev en hæsblæsende uge i staten Louisiana i USA, da
orkanen Ida passerede gennem staten – særligt for statens
kornterminaler. Orkanen beskadigede ifølge Reuters en korneksportelevator, der ejes af den globale kornhandler Cargill
Inc.

Kuksin skønner, at cirka 6 mio. hektar skov i Rusland indtil nu
er raseret. Ruslands skovmyndigheder mener, at 4 mio. hektar (40.000 kvadratkilometer) er i brand. Det svarer næsten
til Danmarks størrelse.
Den hidtidige negative rekord blev sat i 2012, da 16 mio.
hektar land blev raseret af brandene. Men dette år kan blive
endnu værre ifølge Kuksin.

Foto: Colourbox

Brandene er så omfattende, at selv folk, der ikke direkte er
truet af flammerne, lider. Hundredvis af byer og landsbyer i
forskellige dele af Rusland er indhyllet i røg.
Andre toner fra USA
Efter orkanen Ida har den amerikanske præsident Joe Biden
i modsætning til den tidligere præsident meldt ud, at disse
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Samtidig meldte konkurrenten CHS Inc ud, at dets kornanlæg potentielt kan stå uden strøm i flere uger, efter at stormen raserede gennem den travleste amerikanske kornhavn.
Værste timing
At orkanen rammer USA’s travleste kornhavn, er et problem,
der fortsat kan vokse – især når landet nærmer sig sin vigtigste høstsæson i de kommende uger.
Landmænd i Midtvesten vil snart begynde at høste majs og
sojabønner, og en stor procentdel af afgrøderne transporteres ned ad Mississippifloden, hvor de derefter sendes rundt
i verden via Den Mexicanske Golf.
Fordi USA er verdens største majsleverandør, kan fortsatte
skader og afbrydelser på kornelevatorer og havneterminaler skabe store flaskehalse for korneksporten.
Stormen rammer samtidig med, at efterspørgslen er stærk
fra Kina og de globale forsyninger fortsat er stramme.
Ifølge Bloomberg kan globale importører potentielt snart
begynde at søge alternative forsendelsesveje.
Miljømål
Det kan generelt være svært for verdens store lande at
opnå enighed, om hvordan alle på verdensplan kan bidrage
til mindre miljøbelastninger, for derved at undgå smeltning
af polerne, forhøjning af verdenshavene, varmere klima som
tør permafrosten op og dermed medvirker til mindre nedkøling af vores klima.

Den danske regering har høje målsætninger for, at vi som
rigt land kan medvirke til at reducere miljøbelastningerne.
Eksempelvis kan nævnes ambitioner om omstilling fra fossile til eldrevne køretøjer, særligt fordi disse ofte fremstilles
som værende CO2 neutrale.
Dertil kommer at flere ældre køretøjer typisk havner i andre
lande, hvor de kan køre videre, eller skrottes på trods af, det
er pæne brugbare køretøjer, der ikke fejler noget.
Et stort problem er, at de største miljøforbrugere ikke nødvendigvis kan se, at de kan finde økonomien til at forandre
deres produktionsformer, og ret beset er EU’s og herunder
Danmarks energiforbrug ikke ret stort sammenlignet med
USA, Kina og resten af verden. Hvad hjælper det, at vi mener, vi har råd til at være dem, der viser vejen for et globalt
bedre miljø, hvis de nationer med størst forbrug ikke også
kan se på dette med alvor?
Det bliver spændende at følge med i, hvor meget USA kan
bidrage med efter Bidens udmelding om menneskabte naturkatastrofer.
Herhjemme er de politiske ambitioner store,
særligt på bekostning af landbrug og skovbrug
Ifølge Danmarks Statistik var der ingen nedgang i industriens energiforbrug. Overordnet var der fra 2018 til 2020 kun
sket små ændringer i energiforbruget i industrien og dens
produktion. Tallene for 2020 viser et energiforbrug på industrivirksomheder med over 20 ansatte på 99,2 mio. GJ (Giga
Joule), hvilket er 0,4 % højere end i 2018, hvor seneste undersøgelse blev gennemført.
Indeks for produktionen i industrien viste en lavere produktion i 2020 end i 2019 (grundet Corona), men dog en stigning på 0,5 % i forhold til 2018. Bag det overordnede resultat kan dog være et mere nuanceret billede, da der er meget
stor forskel på energiforbrug ved forskellige produktioner.
Relativt lavere energiforbrug over tid
Siden 2012 har der været en stigning i den mængdemæssige produktion på 20 % og en stigning i energiforbruget
på 4 %. Dermed har der været en klar forbedring i energieffektiviteten, men med en klart aftagende tendens og ingen
tydelig ændring fra 2018 til 2020. Det skal understreges, at
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der er nogen usikkerhed ved at sammenligne de to variable
over tid.
Få brancher står for det meste af energiforbruget
Lidt over en fjerdedel (26,4 %) af energiforbruget i industrien er anvendt i branchen plast- glas-, og betonindustri, som
bl.a. leverer cement og andre energikrævende produkter til
den store byggeaktivitet. Her viste energiforbruget en stigning på lidt over 2 %.
Lige under en fjerdedel (24,5 %) af energien blev anvendt i
fødevareindustrien, hvor forbruget steg med 1 %. Det skal
nævnes, at der i 2020 var en væsentlig større mængde
sukkerroer og kartofler til (energikrævende) industriel forarbejdning end i tørkeåret 2018. Forbruget på olieraffinaderier mv. udgjorde 17,4 % i 2020, hvilket er uændret i forhold
til 2018.

Industriens energiforbrug fordelt på brancher 2020.
Kilde: www.statistikbanken.dk/enebr

Energieffektivisering i nogle brancher
Maskinindustrien, som beskæftiger ca. 20 % af de industriansatte, stod kun for 3,4 % af energiforbruget og viste en
nedgang på 10 % i forhold til 2018. Trods en lidt lavere produktion var der øjensynligt her sket en effektivisering. Et
tilsvarende billede kan ses i andre brancher med relativ lavt
energiforbrug, hvorfor der måske ikke tidligere har været
stor fokus på energibesparelse i alle brancher.

Stigning i eksporten til USA, men fald til Tyskland
Den samlede eksport af varer og tjenester udgjorde i juli
2021 117 mia. kroner og var dermed på niveau med før
Corona. Eksporten til USA, Danmarks største eksportmarked, var i juli på 17 mia. kroner, hvilket var 17 % højere end
i januar 2020. Eksporten til Tyskland var i juli på 12 mia.
kroner og dermed 13 % mindre end i januar 2020, mens eksporten til Sverige var på 9 mia. kroner med et fald på 8 % i
perioden.

Eksporten af varer og tjenester faldt i juli
I juli faldt den samlede eksport af varer og tjenester med
2,6 %. Den samlede import steg 0,6 %. For eksporten var
der fald på såvel varer som tjenester. For importen var der
fald i varehandlen, men stigning i tjenestehandlen. Den
samlede eksport og import er steget set over de seneste 3
måneder. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der
korrigeres for normale sæsonudsving

Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU
Med et prisniveau på 37 % over EU-28-gennemsnittet lå
Danmark blandt de højeste forbrugerpriser i EU i 2019.
EFTA-landene Schweiz, Island og Norge havde dog endnu
højere priser. De lå på hhv. 60, 54 og 40 % over EU-gennemsnittet. De næsthøjeste forbrugerpriser i EU i 2019
fandtes i Irland, Luxembourg, Finland og Sverige, som alle
lå mellem 31 og 19 % over EU-gennemsnittet. Tyskland lå
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4 % over EU-gennemsnittet, mens Italien, Spanien, Portugal, Grækenland og alle nye medlemslande efter 2004 lå
under EU-gennemsnittet. Opgørelsen er baseret på Eurostats prissammenligningsundersøgelse.
Fødevarer er dyrest i Danmark
De danske priser på fødevarer og drikkevarer uden alkohol
lå også i toppen inden for EU-28 med et prisniveau på 30
% over gennemsnittet. Her overgås Danmark igen af EFTA-landene Schweiz, Norge og Island, som lå hhv. 64, 58
og 41 % over EU-gennemsnittet. Når det gælder vores nabolande, var Sverige 15 % dyrere end EU-gennemsnittet,
mens Tyskland derimod lå på niveau med EU-gennemsnit-
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tet. De billigste fødevarer og drikkevarer uden alkohol findes i Rumænien og Polen.
Danmark dyrest, Bulgarien og Rumænien billigst i EU
Det er ikke kun forbrugerpriserne, der er højest i Danmark.
Også det generelle prisniveau, som dækker over BNP inklusive offentligt forbrug og investeringer, er højest i Danmark
og lå i 2019 30 % over EU-gennemsnittet. Igen havde EFTA
landene Schweiz, Island og Norge et højere prisniveau på
hhv. 52, 49 og 44 % over EU-gennemsnittet. I bunden lå
Bulgarien og Rumænien på knap halvdelen af EU-gennemsnittet.

Inflationen stiger markant mere i EU end i Danmark
Inflationen i Danmark steg i august 2021 til 1,8 % fra 1,7 %
i juli 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 3,2 % fra 2,5 %. Det er den højeste årsstigning i EU siden november 2011, hvor stigningen
var 3,3 %. I euroområdet steg inflationen til 3,0 % fra 2,2
% i juli. I både Danmark og EU er det i høj grad prisændringer på brændstof og elektricitet, der holder årsstigningen
oppe i august. I 17 EU-lande er drift af transportmidler og
herunder brændstof den produktgruppe, der trækker mest
op i inflationen i august. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg
til 0,9 % i august fra 0,8 % måneden før. I samme periode
i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 1,9
% fra 1,2 %, og i euroområdet steg den til 1,6 % fra 0,9 %.
Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens
kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.
Litauen, Polen, Estland og Malta har
yderpunkterne i inflationen i EU
Litauen, Polen og Estland havde den højeste inflation i EU27 (uden Storbritannien) i august på 5,0 %, mens Malta havde den laveste inflation på 0,4 %.

Foto: Thibault Savary © Scanpix

På 14 etager skal der gro salat og krydderurter i vand. Der
bruges LED-lys til fotosyntese.
Når planterne dyrkes traditionelt, bliver der til 1 kilo salat
normalt brugt 250 liter vand, men dyrker man det i et vertikalt landbrug, er der kun brug for 1 liter.
Samtidig kan man skrue ned for gødningen og helt undgå
sprøjtemidler, fordi planterne vokser indenfor i et lukket system.
Andre eksempler kan være de danske markrobotter fra henholdsvis Farmdroid, som er en robot der selv sår rækkeafgrøder, gemmer data for, hvor frøene er sået, og sidenhen
kan radrense, både imellem rækkerne, men også imellem
planterne ud fra de gemte data om frøenes placering. Farm-

Branchen arbejder ihærdigt med gode løsninger
til at løse klimaproblematikkerne
Som nævnt nogle gange, senest i forrige beretning, er der
flere, der kigger imod at dyrke lokalt og indendørs. Et eksempel på dette er Nordic Harvest, en af verdens første
vertikale farme som ligger i Taastrup, hvor der dyrkes grøntsager i etager.
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droid kører på el, den har solceller på toppen og er så længe
vejret er godt selvforsynende med den fornødne el. Hvis
den mangler el på grund af overskyet vejr, stopper den og
holder pause til solen kommer igen, samtidig giver den ejeren besked om, at den er på pause.
Robotti fra AgroIntelli, der er en slags traktor/redskabsbærer, kan med de rette redskaber udføre mange forskellige arbejdsfunktioner (sprøjte, spotsprøjte, fræse, harve, radrense). Robotten har et PTO-udtag. Der er to motorstørrelser at
vælge imellem, 75s som har en Kubota diesel motor på 75
hk, og 150D som har to stk. 75 hk Kubota diesel motorer.
New Holland har en Metan drevet traktor til demo i Danmark, som der er en del interesse for.
Med samme niveau af effekt og omdrejningsmoment som
dens dieseldrevne slægtning drager du også fordel af op
til 30 % lavere driftsomkostninger. 99 % færre partikler
og en reduktion af CO2-udledninger på 10 % og på 80 % af
samlede udledninger med biometan, som næsten udrydder CO2-udledningerne til 0.
Gasproduktion har vi i de senere år fået mere af i Danmark,
nogle har det endda på gårdbedriften.
– den store opgave er, hvor kan man tanke gas på denne
fine traktor?

lem biogas tankstationer, og det er dyrt at lave en på egen
bedrift.
Opgaven med at få plads til de store tanke, som der kræves
for at have brændstof nok til en dags arbejde, har Auga løst
ved at samle 6 større gastanke i et ”batteri”, som indeholder
nok gas til ca. 12 timers arbejde.
Når tankene er tømte, kan man på få minutter åbne ind til
”gasbatteriet”, der ligger næsten midt inde i traktoren, frakoble slangeforbindelsen og elektrisk køre ”gasbatteriet”
ud af bagenden, for så derefter at skifte det med et fyldt
”gasbatteri”. Selve drivlinjen består af en elmotor, som enten får strøm fra et el-batteri eller direkte fra en generator,
der drives af den biogasdrevne motor.
Til sammenligning kan man nederst til højre på billedet se,
at der almindeligvis går 12 gastanke til at erstatte en dieseltank, når man skal udføre samme arbejdsopgave.
Ifølge Auga er der motorkraft svarende til 400 hk, den kan
køre i 12 timer på en fuld gastank, der udledes ingen CO2
og man mener at kunne spare omkring 100 ton CO2 per år
med denne hybrid traktor. Hvorvidt de har planer om en serieproduktion til salg, melder historien desværre ikke noget
om.

Selskabet Auga Group er måske ikke kendt i Danmark, men man dyrker selv 39.000 hektar, har 1.200
ansatte og noteret på børsen i Vilnius
Den økologiske koncern fra Litauen har selv formået at
fremstille deres hybrid traktor, som drives af biogas. Ligesom med New Holland biogastraktoren har Auga tænkt på
en løsning i forhold til det at få tanket, da der er langt imel-

Dansk Maskinhandlerforening
2020/2021

36

I Danmark er der fortsat vækst
i præcisionslandbrug
Indsatsen i præcisionslandbrug er til for at hjælpe miljøet
og samtidigt sprøjte og gødske med et minimum af forbrug.
Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg
fra 32 %. i 2020 til 36 % i 2021. Væksten skyldes bl.a. sektionsstyring af marksprøjter mv., som steg fra 20 % til 23
%, måske som følge af senere års lovgivning om brug af
sprøjtemidler. Sektionsstyring reducerer brugen af bekæmpelsesmidler gennem individuel styring af dyser. Præcisionslandbrug generelt indebærer brug af data fra satellitter,
sensorer mv. til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling
af gødning m.m.
Flere landmænd anvender fotos
fra satellitter eller droner
24 % af bedrifterne bruger RTK-GPS til mere præcis kørsel af traktor eller mejetærsker, 9 % anvender software til
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planlægning af varieret kvælstofbehov, og 7 % anvender
fotos fra satellitter eller droner, en stigning fra 4 % i 2020.
Fotos fra satellitter eller droner bruges i kombination med
GPS-data til at danne mere præcise kort til at tildele gødning, sprøjtemidler (pesticider m.m.) og såsæd. Endelig bruger 2 % afgrødesensorer på traktorer og udstyr til måling af
kvælstofbehov m.m.
Præcisionslandbrug omfatter
73 % af landbrugsarealet
Landbrug med præcisionsteknologi, dyrkede 73 % af landbrugsarealet i 2021 mod 68 % i 2020. Deres areal var i gennemsnit 172 ha mod 84 ha blandt alle landbrug i 2021, og
det er især de store landbrug, der har taget præcisionsteknologi til sig. Gennemsnitsarealet blandt landbrug med præcisionsteknologi er dog faldet. Denne udvikling kan ses som
et udtryk for stigende udbredelse af præcisionsteknologi til
de mindre landbrug, evt. gennem brug af maskinstation.
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Medlemsforhold - september 2021
Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer i september 2021 er uændret på 119. Antallet af tilknyttede filialer er i år på 62
mod 59 sidste år, hermed en lille fremgang. Det samlede antal udsalgssteder
udgør til og med 30. august 2021 181
forretningsenheder.
I beretningsåret 2021 har der været
en tilgang på 1 medlemsvirksomhed
og en afgang på 1 medlemsvirksomhed, der er overgået til filial.

Udvikling i DM-medlemmer 2012-2021
Hovedforretning
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Nye medlemmer

Dansk Maskinhandlerforening har to

I det forgangne år har vi fået ét nyt med-

aktive æresmedlemmer:

lem i Dansk Maskinhandlerforening. Det er

• Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse
• Hans Holm, Hans Holm Maskinforret-

en stor glæde at byde WekoAgro
Machinery Hammel A/S velkommen i
foreningen

ning A/S, Tinglev
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Interessemedlemmer
Som interessemedlem har man mulighed for at få en aktiv tilknytning til
branchen, hvor man bl.a. kan deltage
i kurser, informationsmøder, temadage mv.
Antallet af Interessemedlemmer var
per 30. august 2021 30 medlemmer,
hvoraf et medlem har været tidligere
aktiv i foreningen, dvs. vi har haft en
tilgang på 2 medlemmer – velkommen til Geoteam og Multiva – Dometal OY.

Udvikling i antallet af Interessemedlemmer 2012-2021
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Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer 2012-2021
Arbejdsgivermedlemmer
Ud over aktive og interessemedlemmer varetager sekretariatet via
DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt yderligere 27
virksomheder med tilknytning til sekretariatet. En tilgang på et medlem –
Jysk Have- og Parkmaskiner, der også
er medlem af Brancheforeningen for
Skov-Have-Park forretninger.
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Ud over de 176 aktive og passive
medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening varetager sekretariatet 59
medlemmer af Maskinleverandørerne, 34 medlemmer af Brancheforeningen Skov-Have-Park forretninger
og 21 medlemmer af GAFSAM.
Heraf har 7 dobbelt medlemskab.
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DM’s medlemmer i omsætningstal for 2020
Omsætningen hos DM-medlemmerne
udgjorde i 2020 11,0 mia. kroner mod
9,6 mia. kroner i 2019. Dette svarer
til en stigning på 14,8 %. Der skal dog
her huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af
medlemmer.
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Omsætningsandel
Her ses omsætningsandelen per gruppe i forhold til den samlede omsætning i år 2020.
Det fremgår, at de 37 medlemsvirksomheder der omsætter for over 100 mio. kroner, bidrager med 74,1 % af den samlede omsætning for året.
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Antal i omsætningsgruppen
Her ses en procentvis fordeling af antallet af medlemsvirksomheder i omsætningsgrupperne.
Det fremgår, at medlemsvirksomheder, der omsætter mellem 5 og 50 mio. kroner udgør 47,9 % af medlemsskaren.
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DM-Beskæftigelsesundersøgelse
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret
på indberetninger fra alle DM-medlemmer.
Den samlede beskæftigelse udgjorde per
1. september 2021 i alt 2.946 personer,
en stigning på 5,8 % i forhold til sidste år,
hvor tallet udgjorde 2.784 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.637 personer i 143 virksomheder,
en stigning på 187 personer i forhold til
2020.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en
medlemsvirksomhed var i september
2021 på 25,39 personer.

Dansk Maskinhandlerforening
2020/2021

42

På disse sider er grafiske illustrationer af
beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
DM-medlemmer havde i 2020 en samlet
lønsum på kr. 1.263,2 mio. mod kr. 1.228,5
mio. i 2019, en stigning på 2,8 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2020 en samlet lønsum på
kr. 373,8 mio. mod kr. 390,3 mio. i 2019, et
fald på 4,2 %.
Den samlede lønsum blev således i Dansk
Maskinhandlerforening i 2020 på kr. 1.637
mio.
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DM-Lønstatistik
DM’s lønstatistik udsendes primo april hvert år, og til grund
for statistikken ligger de oplysninger, der indsendes primo
september året før. Statistikkerne bliver tilgængelig for vores medlemmer 6 måneder efter tallene er indsamlet og
ligger på vores hjemmeside under medlemsområdet DM-Arbejdsgivermappe – Lønstatistik. Der ligger statistikmateriale 5 år tilbage.
Alle timelønninger er bruttolønninger, hvor der skal tillægges udgifter til fritvalgsordning inkl. ferie-fridage, udearbejde, feriepenge og bidrag til pensionsordning. Funktionærlønninger er ligeledes bruttolønninger, hvor der skal
tillægges udgifter til ferietillæg, fritvalgsordning, bidrag til
pensionsordning samt afholdelse af feriefridage.
Statistikkerne udarbejdes som
• Timelønsstatistik – Regionsopdelt
• Timelønsstatistik – Aldersopdelt
• Timeløn og Kundetimepriser
• Funktionærlønstatistik – Aldersopdelt
• Funktionærlønstatistik – Stillingsopdelt
Ud over Dansk Maskinhandlerforenings lønstatistik har du
via DM’s medlemskab af DA også mulighed for at sammenligne lønninger med de øvrige medlemsorganisationer i DA
via NetStat.
Det er en løsning som især virksomheder, med mere end
ti medarbejdere og med flere forskellige personalegrupper
kan have god gavn af.
Dette kræver at man som virksomhed indberetter korrekt til
statistikken, for at få brugbare oplysninger ud.
I øvrigt vil forbedringer af indberetningerne komme hele

Eksempel fra NetStat
søgt på disco-koder
Dansk Maskinhandlerforening
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branchen til gavn, da oplysninger på den enkelte medarbejdergruppe bliver mere korrekt.
NetStat er det oplagte valg, når du skal finde markedslønnen for en ny medarbejder, eller når du ønsker at sammenligne lønniveau eller sygefravær på din virksomhed med
andre i branchen eller lignende brancher.
På forsiden får man et hurtigt overblik over lønnen for særligt udvalgte arbejdsfunktioner, som du kan klikke på for at
få mere information. Slå mine tal til og se straks om I lønner
på niveau med øvrige i branchen.
Man kan også søge efter lønnen for bestemte arbejdsfunktioner og stillingsbetegnelser efter eget valg, eller vælge
en af de anbefalede søgninger for at finde inspiration.
På NetStat kan du:
• sammenligne lønnen på din virksomhed med
konkurrenternes
• sammenligne sygefraværet på din virksomhed
med konkurrenternes
• finde markedslønnen for den medarbejder, du er
ved at ansætte
• få vist statistik som både tal og i en figur, der gør
det nemt at danne sig et overblik
• gemme en søgning til en anden gang og opsætte abonnementer, så du altid får de nyeste tal
leveret i din indbakke
• hurtigt finde markedslønnen for en medarbejder ved at søge efter arbejdsfunktionen eller
stillingsbetegnelsen
• se kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed,
hvis I er omfattet af loven
• finde inspiration ved at vælge en af de anbefalede søgninger

Året der gik i DM-Arbejdsgiver
For DM-Arbejdsgiver fyldte Corona meget for andet år i træk.
Rigtig mange af vore medlemmer oplevede, at deres medarbejdere skulle blive hjemme på grund af Covid-19. Dette
var i høj grad fordi, medarbejderen eller dennes pårørende
havde været i nærkontakt med en smittet, men der var også
medarbejdere, som selv blev syge – nogle desværre alvorligt.
Da smittetallene steg voldsomt i løbet af efteråret 2020, kom
nedlukning at Nordjylland, herefter af hele detailhandlen og
endelig forbud om minkavl. Tiltag som i forskelligt omfang
ramte vores medlemsvirksomheder.
Der blev skrevet et utal af nyhedsbreve, og reglerne ændredes hele tiden i takt med udviklingen af smittetallet.
Sekretariatets daglige arbejde blev præget af både generel og konkret rådgivning i forbindelse med Corona. Spørgsmålene har været mange lige fra reglerne om lønrefusion
til krav om test og rejser til udlandet.
Mange af vores medlemmer har været travlt beskæftiget
med at begrænse tabet og hele tiden finde nye løsninger,
så driften kunne fortsætte. Der har været udvist en utrolig
kreativitet og omstillingsparathed for at få hverdagen til at
fungere og begrænse tabet.
Corona spøger stadig, dog er vi her til lands næsten tilbage
til normale tider, i hvert fald hvis vi tænker nedlukninger
og lønrefusion. Dette er bl.a. begrundet i, at rigtig mange
her i landet har valgt at lade sig vaccinere, men også i at
virksomhederne har taget et stort ansvar i forhold til at
begrænse smitterisikoen, et ansvar, hvor den økonomiske
byrde i høj grad er blevet placeret i virksomhederne.
Den nye ferielov har også fyldt meget. I medlemsvirksomhederne har man efterhånden vænnet sig til den daglige håndtering af reglerne. Kun i forbindelse med elever og lærlinge
er der stadig en del spørgsmål. Overgangsreglerne er dog lidt
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komplicerede, så flere har fået hjælp i sekretariatet til at beregne, hvor mange dage medarbejderne skulle have afviklet
inden årsskiftet. Desuden vil der ofte være behov for hjælp
til at beregne, hvad der kan kræves afviklet, og hvad der kan
udbetales i forbindelse med fratrædelser.
Per 31. marts 2021 blev vanvidskørsel et stort tema. De nye
regler om, at biler – uanset ejerforhold - skal konfiskeres af
politiet, hvis de har været anvendt til vanvidskørsel, har givet
anledning til mange spørgsmål. DM-Arbejdsgiver har rådgivet
meget om, hvordan man som virksomhed kan forsøge at undgå konfiskation og har udfærdiget blanketter, som sikrer, at
virksomhederne kan dokumentere, hvad man har iværksat af
tiltag for undgåelse af vanvidskørsel.
Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver har som altid, bestået
i generel og konkret rådgivning af medlemmerne. Vi hjælper
virksomheden med hele forløbet lige fra rekruttering til ophør af arbejdsforholdet. Det kan dreje sig om indgåelse af lokalaftaler, juridisk rådgivning, deltagelse i rundbordssamtaler
eller forhandlinger med de faglige organisationer. Vi har i året
der er gået endvidere været behjælpelige med rådgivning til
nedbringelse af sygefravær, efteruddannelse, opsigelser, advarsler, bortvisninger og mange andre ansættelsesrelaterede spørgsmål. Vi har haft øget opmærksomhed på beregning
af trinsatser for elever og lærlinge, udfærdigelse af ansættelsesaftaler for funktionærer udenfor overenskomst samt
håndtering af sygefravær, da vi har set, hvor store omkostninger, medlemmerne får, hvis dette ikke udføres korrekt.
Af de gode ting der er kommet ud af forsamlingsforbuddet
under Corona, kan nok nævnes, at vi alle er blevet væsentlig
bedre til at anvende digitale møder. Der har været afholdt
ikke så få møder på Teams, og det står nu helt klart, hvor
store fordele, der er ved at kunne se hinanden på skærmen,
samtidig med, at der kan fremvises dokumenter mv.
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DM-Netværksgrupper
Vi har i Dansk Maskinhandlerforening 4 netværksgrupper. De
består af ejerledere, direktører eller kommende ejere, der er
fordelt efter geografi, forhandlinger mv. og består af 5-7 deltagere per gruppe.
DM er facilitator og netværksleder, hvor vi fokuserer på motivering og den samlede koordinering, samt kvalitetssikring af
indhold og rammer.
På netværksseminaret i september 2019, blev det besluttet,
at man i det kommende år skulle afholde to fælles temadage,
hvoraf det ene skulle være et internatmøde. På møderne skulle der veksles mellem oplæg, øvelser og refleksion. Det er vigtigt, at emnerne giver værdi og har et formål, hvor en effekt
bliver tydeliggjort. Udviklingsinitiativer skal gerne være med
til at påvirke bundlinjen positivt.
Den første temadag blev afholdt den 11. marts 2020 ved sekretariatet i Kolding. Her var emnerne medarbejderhåndtering
og stress. Herefter lukkede Danmark ned og vi måtte aflyse
vort møde i efteråret 2020. Vi valgte derfor at afholde det
planlagte seminar, som fire online kurser. Emnet var distanceledelse, med Palle Kjær, Contra Danmark som underviser.
Palle er virksomhedskonsulent med fokus på strategi og lederudvikling. Selvstændig virksomhedskonsulent siden 1997
og desuden et erfarent bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.
Målet med kurset var at skabe en ledelses- og kommunikationskultur, der tager hensyn til de mange forskellige jobs og
vilkår, der findes i organisationen, men fik endnu en dimension, da flere af medarbejderne arbejdede hjemme og montører
kun måtte komme i virksomhederne ved behov.
Kurset indeholdt:
•
Ledelse på distancen – hvilke udfordringer giver det?
•
Overblik over de kommunikative udfordringer
•
Kommunikation og kommunikationsmodel
•
Personlig kommunikation
•
Lederens ansvar i kommunikationen
•
Handleplan for god kommunikation og
ledelse på distancen
•
Næste step med medarbejderne
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De værktøjer der kom i spil på kurset
•
Situationsbestemt ledelse
•
Konflikthåndtering
•
Slip Anerkendelsen løs – Appreciative Inquiry
•
Persontyper og udfordringer med disse
Den 29. september 2021 havde vi arrangeret endnu en fælles
temadag. Her mødtes 12 af de 22 netværksmedlemmer til en
lærerig dag, hvor vi arbejdede med Anerkendende ledelse og
Coaching af medarbejdere. Igen med Palle Kjær, Contra Danmark som underviser.
Alle havde fået en hjemmeopgave, hvor man i løbet af 10 minutter skulle fortælle sin gruppe om ”Hvem er jeg og hvordan
er jeg blevet den jeg er?” Herefter kunne de øvrige i gruppen
spørge ind til beretningen. Dette var en meget lærerig proces
for den enkelte og gav god viden til de øvrige i gruppen.
Dagen sluttede af på Dan Hostel med fællesspisning og hygge, men inden vi kom dertil, blev der tid til ”speed coaching”.
Hver deltager havde en udfordring som 6 øvrige på skift skulle komme med hver deres bud på
Derudover har vi løbende afholdt møder af en til to timers varighed på Teams. Det fungerer, men det at mødes giver en helt
anden dialog.

Gode grunde til at være med i en
DM-Netværksgruppe
1. Efteruddannelse
I netværket kan du spørge ind til andres konkrete erfaringer
og dermed løbende optimere din viden på præcis de felter,
som er aktuelle for dig.

6. Spar penge
Spørg kollegerne i netværket, før du køber konsulenttimer.
At kende andres fejl og succeser kan spare dig for spildte
investeringer.

2. Udvikling af din karriere
Med et effektivt netværk, der samlet dækker et meget stort
kompetenceområde, kan du hurtigt hente ny viden og finde
ligesindede sparringspartnere gennem hele karrieren.

7. DM-Temadage for netværksgrupper
Der afholdes to årlige temadage et i foråret og et i efteråret
for alle netværksgrupper, hvor aktuelle emner og udfordringer tages op. – Det kan være bl.a. være kurser, eksterne
foredrag, indlæg og debatter m.v.

3. Find et fortroligt forum
I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd.
Det er vigtigt, at der er fortrolighed i grupperne og hvad der
bliver delt og sagt bliver i gruppen.
4. Få indblik
Informationsmængden stiger konstant, og ingen kan følge
med i alt. I netværket kan du skabe et aktuelt overblik inden
for dit interesseområde.
5. Være innovativ
Du får styrket din kompetence til at skabe forandring i din
virksomhed. Brug netværket som testforum for dine ideer
og få inspiration til innovation til din virksomhed.
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Alle netværksmøder har altid et fast punkt på dagsordenen,
som er bordet rundt, hvor hver deltager fortæller om:
- Hvad optager mig lige nu?
- Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?
- Min eller virksomhedens største succes siden sidst
Første gang vi besøger et medlem, er der rundvisning og
information om virksomheden.
En vigtig del er desuden, at møderne i de enkelte grupper
samt på fællesmøderne danner rammer om uformel ledelsesparring.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen består i dag af
Formand Jens-Aage Jensen
WekoAgro A/S – Region Midt

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder
heraf et i forbindelse med chefmødet i september, samt et
som online møde. Desuden har formanden og den øvrige
bestyrelse, i det omfang det har været muligt, deltaget i
forskellige udvalgsmøder og projektopgaver, hvilket dog
har været meget påvirket af restriktioner som følge af
Corona.

Næstformand Lars Søndergaard
O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd
Per Larsen
Ingemann Larsen A/S - Region Nord

Bestyrelsen besidder stor faglighed og fortrolighed, der
giver plads til gode debatter om beslutningsoplæg til aktiviteter fremlagt af sekretariatet.

Anders Andersen
Frøslev Maskinforretning – Region Øst
Troels Jensen
Stenderup A/S – Region Syd

Fra forest venstre Lars Søndergaard,
Jens-Aage Jensen, Anders Andersen,
Troels Jensen, Per Larsen
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Årets chefmøder
Normalt afholder Dansk Maskinhandlerforening chefmøder

EU er med i Paris-aftalen og står for megen

i maj måned fire forskellige steder i landet. Grundet situatio-

af Danmarks miljø- og klimapolitik. CO2 afgif-

nen med Corona valgte vi at udskyde til september – og kun

ten er ulige fordelt, og er pt. størst på biler,

holde ét stort samlet chefmøde i Middelfart. Men stadig under

der kører på fossilt brændstof.

devisen: En årlig tilbagevendende begivenhed hvor ejerledere, direktører samt ledende medarbejdere samles for at blive
opdateret på de seneste aktuelle emner. I år var der fokus på
den grønne omstilling.

Kan interesse for Grøn Omstilling
betale sig? ved Carsten Færge,
Company Capital
På vores møder med kreditafdelingerne i

Johanne Nedergaard Ørnsholt,
Tænketanken Frej

På det velbesøgte chefmøde i Middelfart var der bl.a. indlæg

bankerne, samt med investorer har der de

ved Johanne Nedergaard Ørnsholt, Tænketanken Frej. Johanne

seneste år været øget fokus på bæredyg-

repræsenterer den aktuelle politiske strømning, som omgiver

tig effekt. Blandt andet har Tryg og Danske

os. Hun fortalte om hvordan branchen af maskinleverandører

Bank klima-krav til kunder og dette gælder

og maskinhandlere kan og bør indtage en vigtig rolle i den

også landbrugskunder. Kan man opfylde kra-

grønne omstilling ved at gribe den forretningsmulighed, der

vene, kan man låne til en lavere rente.

ligger i at levere grønnere løsninger til deres kunder, herunder

Det er en god ide at fortælle om sine miljø-

landbruget.

og klimaoptimeringer på egne hjemmesider.

Otto Brøns-Petersen, analysechef Cepos for-

DM-Arbejdsgiver fik også lov at komme på

Otto Brøns-Petersen,

talte om omkostningseffektiv grøn omstilling

dagsordenen. Lotte Frederiksen fortalte om

analysechef Cepos

– hvordan når vi målene så billigt og effektivt

projektet Opsøgende uddannelse og Birgit

som muligt? Otto præsenterede en række ana-

Karlsen fortalte om sager, der kan koste virk-

lyser, han har foretaget, og fortalte om EU-kommissionens

somheden dyrt bl.a. ved afskedigelser, men

nye udspil ”Fit for 55”, der kan få vidtrækkende betydning for

henvender man sig for assistance inden, vil

dansk klimapolitik.

vi hjælpe jer med at få den billigste løsning.

Husk altid de 5 huskeregler, når du vil afskedige:
1. Tillidsvalgte
2. Gravide
3. Handicappede
4. Ældre end 60 år
5. Ansat længere end 25 år
For at have ret til at modtage løn
kan arbejdsgiveren kræve, at en
medarbejder er (KED)
• Kompetent
• Egnet
• Disponibel
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DM-Udvalgsposter 2020-2021
Uddannelsesudvalgene

Atomic udvalg

Lærlinge Metal
Jens-Aage Jensen

Svend Aage Jensen,
Brørup Traktor & Maskincenter
Anders Andersen
Klaus Nissen

Merkantile:
Lars Jensen

Kvalitets og Best Practice udvalg

HEG

Jens-Aage Jensen
Per Hedetoft
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet
Ole Grøn, Agrotek

Overenskomstudvalgene:

Climmar-udvalg

DMF/3F – HK – LH – DM

Jens-Aage Jensen.
DM-Bestyrelsen
Klaus Nissen

Jens-Aage Jensen
Lars Søndergaard
Klaus Nissen
Birgit Karlsen
Mette Toft Pedersen, Samson Agrolize A/S
Inge Hosbond Jensen, Farmas A/S

DM’s fremtids- og Vedtægtsudvalg
Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

Fællesudvalg – DMF/3F

DM-Eksportudvalg

Jens-Aage Jensen
Per Larsen
Klaus Nissen

Søren Holst Sørensen,
Brdr. Holst Sørensen formand
Klaus Nissen
Lars Søndergaard
Per Larsen
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner A/S
Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading
Henrik Thomsen, Traktor & Høstspecialisten
Knud Rughave, TBS
Helle Helth Hansen

Fællesudvalget – HK
Jens-Aage Jensen
Lars Jensen
Klaus Nissen

Vurderingsudvalg – skattesager m.v.
Bestyrelsesmedlem i hver Region samt
Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning
Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning

Dansk Maskinhandlerforening
2020/2021

50

TOLD

Sekretariatet varetager følgende poster
Have og Landskabsudstillingen
Niels Kirkegaard, ML sektion 2

PensionDanmark (branchebestyrelse)
Klaus Nissen

Maskiner under Broen – MuB
ML-Bestyrelse sektion 2
Klaus Nissen
Dorthe Thomsen

TradeCity lejerforening
Helle Helth Hansen
SAMA-Sekretariatet
Klaus Nissen

E&H messekomité
ML- Bestyrelse sektion 1
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

SAMA-Bestyrelse/ generalforsamling
Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen
DA – ekspertgruppen om
ansættelsesretlige spørgsmål
Birgit Karlsen

Agromek
Klaus Nissen medlem af Agromek komiteen
Agromek-udvalg
ML-Bestyrelser
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen
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Eksport
Her er der stadig Corona-restriktioner

hopper fra okse til drone – altså, at de hopper flere genera-

Lad det være sagt med det samme. Vi er ikke nået så langt,

tioner af teknik over.

som vi havde håbet. Vi må konstatere, at Teams-møder kan
bruges i mange sammenhænge, men til at etablere nye

I starten af 2020 var vi kommet godt i gang. Vi havde af-

kontakter og alliancer, er det ikke brugbart.

holdt markedsbesøg i både Vietnam og Indien, fået godt
indblik i markedet og skabt spændende kontakter. Vi er

Som vi også tilkendegav i seneste års beretning, så er af-

også blevet klogere. I Indien er vi i samarbejde med den

standen pludselig blevet stor. Vores udgangspunkt er det

Danske Ambassade ved at lægge sidste hånd på en mar-

samme. De tidligere nærmarkeder for eksport af brugte ma-

kedsanalyse og handlingsplan for, hvordan vi åbner op, og

skiner fra Danmark er sandet mere og mere til i takt med,

får taget hul på, det gigantiske marked som Indien udgør.

at udviklingen i de pågældende lande også er gået stærkt.
De har mulighed for selv at investere i nyt grej og nationale

Ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale

støtteordninger stimulerer denne tendens.

I Kina er de første kontakter skabt via Landbrug & Fødevarer, og vi afventer nu at kunne komme fysisk i markedet

Vores udviklingsfokus har derfor det seneste års tid været

og komme i gang. Men Corona ligger stadig som en dyne

på Sydøstasien, nærmere betegnet de tre fokuslande Viet-

over Asien med deraf følgende rejserestriktioner. Vi holder

nam, Kina og Indien. Den danske avls- og staldteknologi er

projekterne flydende via mail og videomøder, men det er

allerede godt på vej i området, og som en naturlig følge der-

selvsagt ikke det samme. Det vi kan arbejde videre med,

af, har de også behov for maskineri til at håndtere foder,

gør vi selvfølgelig – og så er vi klar til at rykke ud så snart

gylle, jordbearbejdning osv. Den teknologiske udvikling i

myndighederne og omstændighederne tillader det.

området ser også ud til at resultere i, at de lidt karikeret
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Foto: Tony Brøchner / MCH

Projekter i fællesudvalget

DBL - Landbrugsmaskinmekaniker

dergaard Madsen fra Volvo Entreprenørmaskiner, Fredericia,

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker skulle have været afholdt på

tredjepladsen til Mike Riber Hansen fra Hydrema Center Syd,

Agromek, men som de fleste ved blev Agromek også aflyst på

Kolding og fjerdepladsen til Martin Reinholdt Kirkegaard fra en-

grund af Corona. Derfor bliver næste DBL-Landbrugsmaskin-

treprenørfirmaet Harry Andersen & Søn.

mekaniker afholdt i dagene 11. og 12. november 2021, på HEG
Næste DBL-Entreprenørmaskinmekaniker bliver afholdt i april

i Aars.

måned under DM i Skills 2022 i Høng. Ud over DBL-E konkur-

DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 2021

rencen kommer der til at være en demostand, hvor vi har re-

DBL-Entreprenørmaskinmekaniker blev i år afholdt som plan-

præsentanter for landbrugsmaskinmekaniker- og handelsassi-

lagt på Entreprenør & Håndværk 2021 ved MCH i Herning 16.

stentuddannelserne med.

- 18. september. Vinderen blev Christian Aggerholm Andersen
fra Zeppelin Danmark, Skejby. Andenpladsen gik til Nikolaj Søn-

Status på EuroSkills og WorldSkills
EuroSkills skulle have været afholdt i september 2020 i Graz,
Østrig, men blev som så meget andet ramt af den verdensomspændende Corona pandemi. Det betød, at i første omgang var
det nødvendigt at udsætte afholdelse af konkurrencen til primo januar 2021. Desværre spændte pandemien endnu engang
ben for afviklingen, så konkurrencen blev udsat til 22. - 24. september 2021.
Samtidig er det blevet besluttet, at EuroSkills og WorldSkills

Foto: Tony Brøchner / MCH

bytter afviklingsår, så EuroSkills fremover kommer til at være i
ulige år og WorldSkills i lige år.

WorldSkills i Shanghai 2021 bliver derfor afholdt fra 12. –
17. oktober 2022. Mere end 1.300 deltagere fra over 60
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lande vil konkurrere i 56 forskellige fag. Den danske deltager i vores kategori er endnu ikke udvalgt.

Tidligere kunne vi fortælle, at Jesper Bach Nielsen fra Semler
Agro var blevet optaget i rollemodelkorpset, og i år er yderligere 2 dygtige unge fra Semler Agro startet op i korpset. Det

Rekruttering

er Helle Vibeke Thomsen, som er handelsassistent og Mikkel

Ud over alle de faste events, der kører med DBL, WorldSkills,

Fjord Kildal, som er landbrugsmaskinmekaniker.

EuroSkills og legatuddelinger, er der igangsat mange spændende tiltag i forhold til rekruttering af lærlinge og elever.

Agromek 2022
I 2018 var vores Live-værksted på Agromek en stor succes og

Vi håber, de kan bidrage til, at flere unge fra vores branche
får lyst til at være rollemodel for andre unge og dermed
øge fokus på branchen, og samtidig inspirere dem til at
kigge vores vej, når de skal vælge uddannelse.

fik megen mediebevågenhed og hele 61 % af de besøgende
sagde i deres besøgsanalyse, at de havde været forbi vores
stand.
Derfor skal succesen selvfølgelig gentages ved Agromek i
2022. Derudover skal DBL – Landbrugsmaskinmekaniker for
første gang rykke ud af værkstederne på HEG og ind på den
store scene i MCH. Det bliver fantastisk at få den ekstra dimension på vores stand, og vi tror, det bliver rigtig godt for konkurrencen at få den store eksponering, som den helt sikkert vil få
på messen.
Det bliver en virkelig spændende stand med masser af aktivitet og liv, og vi glæder os til at vise det hele frem.

Lærepladsoversigt
Vi har, igen i år, indsamlet ledige lærepladser fra jer medlem-

Helle Vibeke
Thomsen
og Mikkel
Fjord Kildal

mer, så vi kan synliggøre overfor omverdenen, at vi faktisk har
rigtig mange ledige lærepladser. Jeres bidrag er blevet samlet i
et dokument, som er brugt som flyers og posters i forbindelse
med udstillinger og andre arrangementer. De ligger på vores
egne hjemmesider og facebooksider. Vores gode samarbejdspartnere HEG, Selandia i Slagelse og kampagnen Ditbarnsfremtid, har været gode til at gøre brug af dem.
Seneste version har vi haft med på H&L og E&H her i efteråret.

Rollemodel for Elevernes Erhvervsorganisation
Elevernes Erhvervsorganisation har de seneste år kørt et pro-

Video

jekt, hvor de sender lærlinge og elever ud til folkeskoler og

Husk at bruge de videoer vi har lavet til brug for rekruttering til

holder foredrag omkring deres uddannelsesvalg. Projektet er

branchen. I videoerne fortæller nogle af de unge i vores bran-

støttet af Nordea-fonden.

che om deres uddannelser til henholdsvis landbrugsmaskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker og handelsassistent. Der

Det er et super godt projekt, som medvirker til, at mange fle-

er også en film om at bo på skolehjem i Aars.

re unge kan træffe deres uddannelsesvalg på et velinformeret

Det er vores store håb, at I i højere grad vil bruge videoerne, så

grundlag, fordi de faktisk har hørt om, hvordan det er at tage

de kan komme ud og leve deres liv på de sociale medier, og at I

en erhvervsuddannelse.

benytter dem i jeres rekruttering.
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Fremtid

Filmene ligger på vores YouTube kanal:

Vi vil over de næste år fortsat arbejde intensivt med rekrutte-

Skolehjem:

ring. Vi arbejder på, at der kommer en ny opdateret hjemme-

youtube.com/watch?v=xZrVFXMzvoA

side for uddannelserne, at vi bliver endnu mere synlige på de
sociale medier.

Landbrugsmaskinmekaniker:

Derudover tror vi meget på den direkte dialog mellem de lokale

youtube.com/watch?v=mM1pVy7zxC4

virksomheder og deres folkeskole. Derfor vil vi gerne opfordre

youtube.com/watch?v=t2CtJjHvGjs

jer til at tage fat i jeres lokale folkeskole og tilbyde dem et samarbejde med jer.

Handelsassistent:
youtube.com/watch?v=nrGFgGopi7U

Vi tror også rigtig meget på ung til ung dialogen og vil derfor
også arbejde videre med at være der, hvor vi møder de unge,

Entreprenørmaskinmekaniker:

der snart skal træffe deres uddannelsesvalg. Det er blandt an-

youtube.com/watch?v=QSyUiIFHVvs

det ude i skolerne, i rollemodelprojektet og på DM i Skills, hvor
vi har unge med til at fortælle om deres uddannelse.
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Opsøgende uddannelsesindsats HK
I år har vi søsat en kampagne sammen med HK Privat. Vi
oplever, at en for lille del af medlemsvirksomhederne søger
midler fra Kompetencefonden, og hvis det er et spørgsmål
om, at man ikke har kendskab til fonden, vil vi gøre noget
ved det.
Virksomhederne indbetaler til Kompetencefonden, derfor kan man jo lige så godt få noget tilbage igen til gavn
for både medarbejdere og virksomhed.
Vi vil gerne opnå:
• At virksomheder er bedre klædt på til at planlægge
uddannelsesaktiviteter for medarbejderne
• At medarbejdere kan se vigtigheden af løbende at
efteruddanne og opkvalificere sig
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•

At virksomheds- og medarbejderrepræsentanter er
klædt på til at arbejde videre med styrkelse af medarbejdernes erhvervsrettede kompetencer selvstændigt
efter endt projekt

Vi har til formålet udviklet informationsmaterialer både digitale og fysiske, som skal inspirere ledere og medarbejdere
til en snak om efter- og videreuddannelse. Materialet bliver
delt ud til fællesmøder og på besøg i vores medlemsvirksomheder. Vi kontakter medlemsvirksomheder telefonisk
og orienterer om Kompetencefonden og dertil knyttede
rettigheder og muligheder for efteruddannelse, samt tilbyder medlemsvirksomheder besøg, online møder og afholder
webinarer.
Se mere på såkandu.dk
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Maskinhandleren
Vi har igen i år udgivet 4 numre af vores branchemagasin
Maskinhandleren. Formålet med Maskinhandleren er at formidle information og gode historier til de medarbejdere, der
allerede er i vores virksomheder. Men det er også at vise udadtil – til kunder, potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere – at vi er en moderne branche, hvor der sker en
masse spændende ting, og hvor der arbejder mange interessante og inspirerende mennesker. Magasinet omhandler
og distribueres til medlemmer i både Dansk Maskinhandlerforening, Maskinleverandørerne og Brancheforening for
Skov-Have-Park forretninger.

Har du kommentarer til magasinet eller forslag til gode historier, hører vi meget gerne om det.

Det gør vi, fordi de 3 foreninger har mange fælles snitflader
og derfor kan have gavn af at høre hinandens positive og
inspirerende historier.

Facebook.com/danskmaskinhandel
Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker
Facebook.com/handelsassistent
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Facebook
Aktiviteten på vores Facebook sider har ikke været så voldsom det seneste år, da vi jo ikke har været så meget ude
i offentligheden, som vi plejer. Facebook er dog stadig et
fantastisk medie til at få delt sine budskaber med mange
Vi har brug for jeres hjælp til at nå endnu længere ud med
de gode budskaber, vi håber derfor, du vil like vores Facebooksider og også meget gerne dele med dit netværk, når
vi har noget spændende at fortælle!!
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Nyhedsmails og hjemmeside
Vores vigtigste kommunikationskilde, når det drejer sig om
at informere medlemmerne om f.eks. lovændringer, arrangementer, kurser osv., er stadig vores nyhedsmails. Der hvor
medlemmerne kan finde information om næsten alt, der er
relevant for branchen, er medlemsområdet på vores hjemmeside.
I dette beretningsår er noget af det, der har fyldt meget i
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kommunikationen selvfølgelig informationer om regler og
retningslinjer i forbindelse med Coronavirus.
Vi ønsker, at denne information når ud til så mange relevante
personer i medlemsvirksomhederne som muligt, så tøv ikke
med at tilmelde jeres medarbejder til vores nyhedsbreve.
Vi planlægger, at 2022 bliver året, hvor vi får igangsat processen med at få opdateret vores hjemmeside med fokus på
øget brugervenlighed for jer som medlemmer.

Projekter i Færdselsgruppen

I 2020 har færdselsgruppen primært beskæftiget sig med
Færdselsstyrelsen krav om, at alle køretøjer skulle have en
godkendelse og være anmeldt i et nyt køretøjsregister fra
den 1. januar 2022 – med en indfasningsperiode til tidligst
juli 2022.
Mange møder har været holdt på Teams. Færdselsstyrelsen
har også været på bedriftsbesøg ved Thyregod Maskinfabrik.
Her fik de en fremvisning af virksomheden, dets produkter
og produktionsformer, samt debatteret de kommende udfordringer de danske maskinproducenter står overfor i forbindelse med indførsel af disse godkendelseskrav.
Den 16. september 2021 anmodede vi om at få et møde med
FSTYR for at få klarlagt mere i detaljer hvilke tekniske krav,
der ville være til diverse køretøjer under de nationale anmeldelses- og godkendelseskrav. Svaret var, at vi ville blive
indkaldt til et møde snarest når de var færdige med at læse
høringssvarene.
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Den 24. september 2021 kom der en mail fra FSTYR hvori
der stod: Det er Færdselsstyrelsens og Transportministeriets
vurdering, at den foreslåede ordning ikke i tilstrækkelig grad
har fundet den rette balance. Transportministeriet har derfor
bedt Færdselsstyrelsen om at gentænke ordningen i dialog
med branchen, således der kan findes en samlet løsning til
gavn for hele det køretøjstekniske område i Danmark. Det betyder, at den overgangsordning, der blev indført i synsloven
for nationale individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer sidste år, vil blive videreført, indtil der er fundet en ny
løsning. Endeligt medfører denne beslutning også, at følgegruppen nedlægges i den nuværende konstruktion.
Ergo er der pt. ikke nogen nye krav til køretøjerne, de kan
både blive indregistrerede eller taget i brug på samme måde
som hidtil.
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Årets kurser
Corona har igen i dette beretningsår sat sine begrænsninger
for kursusaktiviteten, men alligevel har vi dog fået gennemført
lidt selv, men også i samarbejde med HEG – alt sammen under
hensyntagen til forsamlingsforbud og afstandsregler. Der er
gennemført et hold på Den grundlæggende lederuddannelse
og et på Sælgeruddannelsen. Derudover har vi lige inden sommerferien gennemført 3 kurser om moms og afskrivninger.
Den grundlæggende lederuddannelse
HEG tilbyder i samarbejde med DM-Akademi ”Den grundlæggende lederuddannelse” for medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og de øvrige foreninger, som vi yder sekretariatsbistand til.
Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederuddannelse, hvor 5 moduler er bygget op omkring 6 forskellige
AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i,
hvad ledelse er, hvem man selv er som leder, og hvordan man
hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem HEG
og DM-Akademi betyder, at deltagerne på uddannelsen er fra
samme type brancher, hvilket muliggør et øget fokus på brancherelevante problemstillinger og øger udbyttet af erfaringsudvekslingen.
Samarbejdet betyder desuden, at Birgit Karlsen fra sekretariatet supplerer uddannelsen med emner indenfor den praktiske
del af personalejuraen. Der bliver gennemgået, hvordan man
håndterer forskellige konkrete problemstillinger korrekt og effektivt. Denne undervisning sker i tilknytning til den almindelige undervisning, hvilket gør, at emnerne bliver fordelt over
flere moduler. Samtidig sparer vores medlemmer både tid og
penge, da der spares kursusdage.
I januar sluttede årets omgang af Den grundlæggende lederuddannelse – dog måtte afslutningen på det hold foregå online.
Et nyt hold er startet op i september 2021.
Moms og afskrivninger
I begyndelsen af juni måned lykkedes det os at afvikle et altid
populært kursus i moms og afskrivninger 3 steder i landet. I alt

med brugte varer, kørsel, personaleomkostninger, energiafgif-

blev ca. 85 personer lidt klogere på regler omkring de 2 emner.

ter og meget mere.
Anna Boel og Lone Hauge som er skatteeksperter i SEGES tog

Søren Engers Pedersen, momsdirektør i Bakertilly, gjorde os

sig af afskrivningsdelen.

klogere på emner som handel med udlandet, Brexit, handel

På kurserne var spørgelysten stor, når det kom til handel med
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udlandet. De mange spørgsmål kredsede som forventet omkring Brexit, men fornemmelsen var også, at de mange signaler
om opstramning på grund af svindelsager har skabt usikkerhed
og et behov for at få procedurerne gennemgået.
De nye One Stop Shop Moms regler, som trådte i kraft 1. juli i
år gav ligeledes en del spørgsmål. Reglerne er relevante, hvis
der sælges varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande
som forsendelsessalg eller fjernsalg. Det er særlig relevant for
webshops, men også mange andre vil være omfattet.
Et andet emne, der var fokus på, var den nye 116 % afskrivningsregel.
Investering i fabriksnye driftsmidler foretaget fra den 23. november 2020 til 31. december 2022, kan aktiveres med et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116 %.
Det vil sige, hvis et driftsmiddel har en omkostning på 100.000
kroner, vil afskrivningsgrundlaget blive på 116.000 kroner. I
nettokroner er det en ”støtte” på ca. 8.960 kroner for en selvstændig erhvervsdrivende, der betaler topskat og på 3.520
kroner for et selskab per 100.000 kroner i investering (fradragsværdien).
Det er et krav, at driftsmidlerne er ”grønne”. Det vil sige, at de
ikke via egen energiforsyning må drives eller kunne drives af
fossile brændsler. En række køretøjer, som ikke er personbiler,
er omfattet af det øgede fradrag.
Erhvervsret og salgsjura kursus
I november gennemførte vi 3 corona-tilpassede kursusdage
– med god afstand – i samarbejde med Advokatgruppen omkring salgsjura.
Gennemgangen af juraen bag køb og salg giver deltagerne
et indblik i den juridiske tankegang bag salget. Det giver viden om, hvordan tvister behandles – og helst undgås, bl.a.
ved at kende og forstå sine salgsbetingelser. På kurserne
har der derfor været fokus på salgsbetingelser – nemlig betydningen og brugen af salgsbetingelser, og deltagerne har,
som sædvanlig på kurserne, været overraskede over forskellen mellem reklamationsret og garanti.

Info om sælgerakademiuddannelse
Virksomheder, der er tilknyttet Dansk Maskinhandlerforening, Maskinleverandørerne, GAFSAM og Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger, får nu en ny mulighed for at videreuddanne særligt talentfulde sælgere.
I samarbejde med HEG og Erhvervsakademi Dania udbydes fra 2022 en ny akademiuddannelse, som deltagerne
kan tage sideløbende med deres arbejde i virksomhederne.
Målgruppen er dygtige business-to-business sælgere,
der kan gøre en forskel internt og på bundlinjen i maskinbranchen. Kravet er, at sælgerne på uddannelsen som
minimum har 2 års relevant erhvervserfaring efter endt
ungdomsuddannelse. Medarbejder med god og relevant
erfaring kan gennem en realkompetencevurdering opnå
dispensation for optagelseskravet.
»Vi har et stadigt stigende behov for sælgere, der både
forstår kunderne som mennesker, kan sparre med dem om
deres maskinbehov, sammensætte en optimal finansieringsløsning – og også afslutte handlen. Det er en kompleks proces, som kræver indsigt i mange parametre, så
vi hilser en forstærket indsats på uddannelsesområdet
velkommen«. siger adm. direktør Jan Garder, TBS Maskinpower.
Akademiuddannelsen består både af teori samt problemstillinger og cases fra hverdagen i branchen og indeholder
flere akademifag som eks. strategisk salg, salgspsykologi
og forretningsforståelse.
Hvert akademifag består af 6-8 undervisningsdage, der
bliver afviklet i små moduler på 2+3+3 dage, samt 1 eksamens dag. Desuden er der et afgangsprojekt med en
afsluttende
eksamen.
Der vil også løbende bliAKADEMIUDDANNELSE
FOR B2B SÆLGERE
ve holdt virtuelle møder
med profilerede foreVil du udvikle nye talenter
eller aktivere dine
dragsholdere.
medarbejderes potentiale?
Ifølge planene skal første akademihold starte
op i 1. halvdel af 2022,
så gå meget gerne i
gang med at finde de rigtige kandidater nu enten
internt eller via ekstern
rekruttering.
Eksklusivt for virksomheder tilknyttet Dansk Maskinhandlerforening,
Maskinleverandørerne, GAFSAM og Brancheforening for
Skov-Have-Park forretninger
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Brancheaftaler
Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige
brancheaftaler.

hold til hvem, der officielt har vundet retten til at indsamle
spildolie.
Gratis afhentning af spildolie
Samarbejdsaftalen betyder, at de medlemmer, der leverer
deres spildolie, også kan gøre brug af tilbud om billigere udstyr til at opsamle samt opbevare såvel olier som bremsevæske, filtre, batterier mm.

Advokaternes Inkasso Service
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso uden
omkostninger og 20 % rabat på advokatbistand
Inkasso - koncept
Konceptet går videre end no-cure-no-pay, i det Advokaternes Inkasso Service ved udenretlig behandling alene tager
den del af det inddrevne, der ligger udover fakturaen, dvs.
renter, salærer og gebyrer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol. Lykkes det ikke at inddrive kravet, er det
gratis.
For behandling i fogedretten koster det et fast beløb på
800 kroner ekskl. moms i salær, og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte beløb i tillæg til Advokaternes Inkasso
Service. Medlemmet modtager således hele fakturaens hovedstol alene fratrukket de 800 kroner.

Avista Oil garanterer, at de renser den brugte olie, så den
kan genanvendes som smøreolie. Det vil sige, at de store
selskaber kan generhverve den rensede ”råolie”, og så kan
de tilføre diverse additiver, der gør, at olien igen kan overholde de forskellige smørekrav.

Advokaternes Inkasso Service kontakter debitor på alle
hensigtsmæssige måder, breve, mails og tlf. Hvis det efter
en kreditvurdering af debitor giver mening, foretager de udkørende fogedforretning.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning

Som advokatkontor behandler de indsigelser og giver møde
i retten i alle sager uanset, om de løftes ud af småsagsprocessen. Prisen afhænger som udgangspunkt af tidsforbruget.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder vejledning og opdatering i gældende lovgivning, og har konsulenter, der er
specielt uddannede til at rådgive netop maskinhandlere indenfor de specielle forhold, der er gældende her.

Det er enkelt at oprette en sag via Advokaternes Inkasso
Service hjemmeside på adresse www.inkassoadvokat.dk.
Bruger du Dinero, e-conomic, Billy regnskabsprogram eller
Minuba, kan du nu overføre dine ubetalte fakturaer og rykkerbreve til Advokaternes Inkasso Service med et enkelt klik
på musen.

Rådgivningen vil blive afregnet til en fast lavere pris, når
man er medlem af foreningen.

Avista Oil
Aftalen med Avista Oil, hvor alle medlemmer kan opnå en
rabat på diverse hjælpemidler, opsamlings- og opbevaringstanke er stadig gældende, selvom der af og til kommer ændringer i forhold til priser og nogle gange beskeder i for-
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Sekretariatet og Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har indgået
en aftale om rådgivning indenfor arbejdsmiljø for foreningens medlemmer.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele Danmark og
svarer på telefonen døgnets 24 timer.
Det tilbyder Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning:
•
Udarbejdelse af virksomhedens APV og
løbende opdatering
•
Beredskabsplan
•
Hjælp til udarbejdelse virksomhedens
medarbejderhåndbog

•
•
•
•
•
•
•
•

Hjælp til årlig lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse
Hjælp ved arbejdsulykke og erstatning efter
gældende regler
Indretning af værksteder og medarbejderfaciliteter
Kurser i arbejdsmiljø til arbejdsmiljørepræsentanter
Kurser i transport af farligt gods i varebiler og surring
Kursus i årligt lovpligtigt eftersyn af virksomhedens
maskiner og udstyr
Kursus i godt arbejdsmiljø og udvikling af
medarbejdernes kompetencer
Uvildig vurdering af maskiner og udstyr for advokater
og pengeinstitutter

kan indeholde følgende:
• Årligt lovpligtigt eftersyn af brandmateriale
• Herunder gennemgang af nuværende setup, samt
mulighed for rådgivning ved nye adresser
• Førstehjælpskasser, forbindsstoffer, øjenskyl m.m.
• Kontant køb samt mulighed for køb af opfyldning efter
behov
• Hjertestarter
• Både leasing og kontant køb
• Falck Guard (Fire Trace – brandslukningsanlæg til
•

Kontaktperson er:
Jan Sølver Svendsen
Telefon: +45 96 35 13 82
E-mail: jss@dkamr.dk

maskiner og pressere)
Der er også mulighed for sidemandsoplæring, så I
fremadrettet selv kan montere.

Det er muligt, kun at få lavet en aftale med produkter I har
brug for, og I skal derfor ikke have alle produkter med for at
få adgang til aftalen.

Eksportkonsulent
Dansk Maskinhandlerforening har tilknyttet Søren Engelbrecht Hansen som ekstern eksportkonsulent. I kan bl.a.
gøre brug af Søren i jeres eksportarbejde og herunder udarbejdelse af eksportstrategi, markedsscreening og partnersøgninger på eksportmarkederne.
Søren har en baggrund i danske private
virksomheder som er aktive i Østeuropa og som eksportrådgiver på ambassaderne i Ukraine og Serbien. Særligt
landbrug og fødevarer har været en fokussektor.
Søren kan kontaktes
Tlf.: 4236 4741
Mail:
soren_engelbrecht_hansen@yahoo.com

Vores kontaktperson er:
Flemming Nissen
Key Account Manager
Strategisk Salg og Rådgivning
Falck Assistance A/S – Falck Teknik
CVR-nummer: 38049372
Brendstrupgårdsvej 13
8200 Århus N
Mob: +45 30349684
Mail: flemming.nissen@falck.dk
www.Falck.dk
www.Falckteknik.dk

DM-A Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, derfor er der indgået en
aftale om krisehjælp til ejerledere
med Falck Healthcare som en del
af medlemskabet.

Brancheaftale med Falck
Sekretariatet har indgået en brancheaftale med Falck for
medlemmer med tilknytning til sekretariatet.
Med denne aftale bliver der mulighed for en løsning, som
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Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp
Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hændelser.
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Alvorlige hændelser
Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:
• Ulykker
• Dødsfald
• Vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg
• Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dækkes
også nærmeste pårørende dvs. husstand, forældre,
udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn samt børnebørn)
Trivselsproblemer:
FHC’s Rådgivningscenter foretager afdækning af medlemmets problem.
• Psykiske / følelsesmæssige problemer
• Depression, angst
• Stress og udbrændthed
• Mobning og chikane
• Omstrukturering og fyring
• Skilsmisse samt andre samlivs-og
familierelationsproblemer
• Sociale problemer
• Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)
• Juridiske og økonomiske problemer

en naturlig måde er kommet på afstand.
Psykologisk Rådgivning som værktøj
Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og
nødvendigt supplement til den hjælp ens eget netværk kan
tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hændelse i
arbejdslivet.
Din brancheforening har indgået en aftale med Falck Healthcare, som giver dig hurtig adgang til psykologisk rådgivning. Det kan du bruge, hvis du kommer ud for noget i dit
arbejdsliv, som påvirker dig så meget, at du har behov for at
tale med en professionel rådgiver.

Sådan får du hjælp
I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sidder medarbejdere, der har faglige og
menneskelige kvalifikationer til at hjælpe dig,
der er i en svær situation.
Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en responstid på max. 4
timer fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens første face-to-face kontakt med klienten overalt i
Danmark.
Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning
Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver
afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes
end sædvanligt.
Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed
er helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er let at
få tanker om, at man er ved at blive “skør”.
I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det
ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og det
opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste
situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller families hjælp komme gennem den svære tid og efterhånden
vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelserne på
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K. Thomsen Udbudsrådgivning
K. Thomsen Udbudsrådgivning er en enkeltmandsvirksomhed, der yder konsulentbistand til virksomheder, der ønsker
at byde ind på offentlige udbud. Rådgivningen varierer fra
afklaringer af begreber i udbudsmaterialet til udformning af
virksomhedens tilbud og alt derimellem. Offentlige udbudsprocesser er ofte besværlige og tidskrævende. Specielt
for mindre virksomheder som ikke nødvendigvis har ekspertisen eller tiden til at navigere den snørklede jura, der
omgiver offentlige udbud. Dertil kommer, at offentlige institutioner, som fx kommuner og regioner, ikke nødvendigvis
fokuserer på de samme kvalitetskrav som private kunder og
andre erhvervsdrivende. Det er her, K. Thomsen Udbudsrådgivning kan bidrage med værdifuld støtte. K. Thomsen

Udbudsrådgivning giver rabat på normal timepris for alle
Sekretariatets medlemmer.
K. Thomsen Udbudsrådgivning
Kontaktperson:
Kristoffer Thomsen
Telefon: +45 29 42 63 07
ket@kthomsenudbud.dk

Anskaffelse
Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller sker ved at medarbejderen, inden sit besøg hos Louis Nielsen, rekvirerer en
rekvisition hos nærmeste leder.
Synsprøver kan kun foretages ved, at medarbejderen kan
fremvise en gyldig rekvisition.

Landbrug & Fødevarer
Dansk Maskinhandlerforening har
siden 2017 været medlem af Landbrug & Fødevarer (L&F). Indmeldelsen
markerede en naturlig cementering af samarbejdet mellem
landbruget og maskinhandlerne. Medlemskabet er et såkaldt B-medlemskab – som bedst kan sammenlignes med at
være interessemedlem hos os.
Vi har gennem årene løbende øget samarbejdet med L&F
på flere fronter og søger konsekvent nye samarbejdsområder. En del af baggrunden for dette er, at L&F repræsenterer
størstedelen af vores medlemsvirksomheders kunder, og at
vi gerne signalpolitisk vil vise, at vi bakker op. Ligeledes er
vi en vigtig del af fødevareklyngen – og her gør sammenhold
stærk – og det giver menig at tale med en samlet og bredere
stemme.
Vi bliver således inddraget i de områder, som er relevante
for maskinhandlere, såsom transportpolitik, færdselsgruppe, eksportaktiviteter, PR & Kommunikation, få adgang til
diverse statistikker og meget mere.
Samarbejdet forløber meget konstruktivt, og vi sætter stor
pris på den gensidige relation.

Hvem kan få skærmbriller?
Arbejdstilsynets lovbekendtgørelse nr. 1108 af 15. december
1992 om arbejde ved en computer foreskriver, at medarbejdere, der arbejder regelmæssigt og mere end 2 timer dagligt
ved en computer, både ved en fast arbejdsstation eller hjemmearbejdsplads, har ret til en passende undersøgelse af sit
syn, hvis der opstår synsproblemer eller øjengener på grund
af skærmarbejdet.
Hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt med briller og
en eventuel privat brille ikke kan benyttes, bestilles skærmbriller som er beregnet til det pågældende skærmarbejde.
Medarbejderrabat på et sundt syn
Med Louis Nielsen Premium Club har alle medlemmer hos
Dansk Maskinhandlerforening adgang til omfattende øjenundersøgelser, hvor du får klar besked om din synstilstand.
Samtidig foretages også nogle ekstra undersøgelser, hvor
der på et tidligt stadie kan opdages tegn på forskellige
øjensygdomme som øjenforkalkning, grøn stær og andre
sygdomstilstande som diabetes og forhøjet blodtryk.
Derudover får du også særlige medarbejdertilbud, hvor man
bl.a. kan få rabat på kendte designermærker.
Medarbejdertilbuddet omfatter følgende:
•
30 % rabat på briller og solbriller
•
Gratis synsprøve med sundhedstjek
•
Del tilbuddet med din nærmeste familie
Aktuelle tilbud samt tilbudsbetingelser fremgår altid af den
særlige Louis Nielsen webside.
Hvordan får man adgang?
Benyt linket på danskmaskinhandel.dk/medlemsomraade/
samarbejdsaftaler

Erhvervsaftalen med Louis Nielsen
giver tilskud til:

For yderligere information kan Helle Helth Hansen i sekretariatet kontaktes.

• Synsprøver med sundhedstjek
• Skærm- og sikkerhedsbriller ved dokumenteret behov
• Medarbejderrabat på briller til privat brug
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PensionDanmark

–

–

✓

Skandia

✓

✓

✓

KONTAKT
PensionsSelskabet pension & health care services kan kontaktes hverdage
mellem kl. 8-22 og svarer din e-mail inden for 24 timer året rundt.
Thomas Juel Iversen
Tlf. 2090 4301
tji@pensionsselskabet.dk

Samhandelsaftale med Lyreco

• PERSONLIG RÅDGIVNING
inden accept.
• FLEKSIBILITET
for den enkelte medarbejder som fx ekstra
sikkerhed og opsparing.
• MEDARBEJDERENS BØRN
er sikret ved kritisk sygdom.
• MULIGHED FOR SUNDHEDSFORSIKRING
– også til ægtefælle, samlever og børn.
• BEDRE VILKÅR PÅ EN FÆLLES PENSIONSAFTALE
end på individuelle pensionsaftaler.

PensionsSelskabet pension & health care services rådgiver om investering og pension til danske virksomheder og deres ansatte. Selskabet er godkendt Tied Agent for Skandia og er kvalificeret til
rådgivning om Skandias produkter og kombinationer med Nordnet Bank på det danske marked. Selskabet har CVR nr. 34723907, er omfattet af lov om forsikringsformidling og er underlagt Finanstilsynets retningslinjer. PensionsSelskabet pension & health care fokuserer på høj service, gennemsigtighed samt personlig og forståelig rådgivning – når du har tid.

Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis fragt på alle ordre samt rabatter på kontorartikler, tryksager, tonere, værnemidler, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter. Ingen minimumsbestilling.
Kontaktperson
Camilla Nøhr Boye
Telefon: 8830 3708
camilla.boye@lyreco.com
www.lyreco.dk

MediDyne
ZOLL hjertestarter
Aftalen med MediDyne om,
at man kan købe deres Zoll
hjertestartere til en fornuftig pris er stadigt gældende.
Det er nu også muligt at leje
en hjertestarter igennem vores aftale med MediDyne.
Hver år rammes ca. 4.000 danskere af pludseligt, uventet
hjertestop uden for hospitalerne. Ca. 10 % af disse personer
overlever. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter
er afgørende. Hjertelungeredning er vigtig førstehjælp, men
den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god
hjertemassage kombineres med brug af en hjertestarter.
ZOLL AED Plus hjertestarter har indbygge REAL CPR Help®,
som måler og registrerer, hvordan du giver hjertemassage –
og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det
rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde
livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik.
ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

Pensionsselskabet

Dansk Maskinhandlerforening kan i samarbejde med PensionsSelskabet pension & health care services tilbyde en pensionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte.
Løsningen er specielt interessant for ledergruppen, sælgerne og administrationen, men kan også tilbydes til overenskomstansatte med pension i PensionDanmark.
Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løsning er et supplement, da den også indeholder sikkerhed og
udbetaling ved f.eks. midlertidig sygdom og ressourceforløb.
Virksomheden bestemmer, hvem der skal tilbydes denne
løsning, og pensionsløsningen kan tilbydes til alle ansatte
eller udvalgte medarbejdergrupper –
både med og uden overenskomst.
Vil du vide mere, så kontakt
pensionschef Stig Wetterstrøm
Telefon 2090 4320
E-mail SWE@PensionsSelskabet.dk

Scandic-hotellerne
Brancheaftale med Scandic-hotellerne i Danmark, Norge,
Sverige, Finland, Tyskland og Polen gælder for alle medlemmer tilknyttet sekretariat og deres ansatte, så den kan også
bruges privat.
Aftalen gælder rabat på overnatning i ovennævnte lande
samt rabat på møder, der afholdes på danske Scandic-hoteller.
Aftalen må gerne bruges privat, bookingen skal foretages
via Scandics Websites eller app. Tilmelder man sig deres
loyalitetsprogram Scandic Friends, kan man som medlem
nyde flere fordele. Man optjener point, når man bor hos
Scandic og spiser i deres restauranter.
Husk blot, at få alle dine køb skrevet på værelsesregningen.
Dine point hjælper dig med at nå op på næste level, og giver
dig mulighed for at booke bonusnætter samt giver dig ekstra fordele hos deres partnere.
Se mere om aftalen på DM’s hjemmeside under medlemsområdet og samarbejdsaftaler.
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Tripple Track

Zero Carbon

Danmarks mest kendte trackingsystem via Dansk Maskinforhandlerforening.
I en branche med højværdi produkter som bil- og maskinbranchen er der mange kunder, som kan have et behov for
den bedste sikring af deres anskaffelse.

Rådgivning inden for finansiering, forretningsudvikling og
grøn omstilling

GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber
et krav når maskinen eller bilen overstiger en vis værdi.
Hvem er Tripple Track?
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af
GPS sporingsenheder samt gasalarmer. Systemet er baseret
på en unik kombination af tre teknologier:
•
•
•

GPS (positionering)
GSM (mobiltelefoni)
UHF (radiobølger)

Carsten Færge har mange års erfaring fra bl.a. kapitalfremskaffelse, finansiering og foreningsudvikling gennem sit
virke i CompanyCapital og tidligere Kapitalbørsen. Carsten
har gennem årene skabt et solidt netværk blandt investorer
og finansielle aktører. Han har branche-indsigt og har løst
en række opgaver for forskellige virksomheder i forskellige
brancher.
Carsten kan nu også være behjælpelig med at få skabt det
indledende overblik til f.eks. driftsoptimering og tiltag for
grøn omstilling, som bidrag til en øget konkurrencefordel for
den enkelte virksomhed. Allerede nu er der stigende krav til
den enkelte virksomheds bidrag til lavere CO2-udledning og
cirkulær økonomi.

Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed
udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Sparring om Forretningsudvikling, Finansiering og Grøn Omstilling

Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette.
Herunder kan bl.a. nævnes:
• GPS sporingsenheder (både mobile, til
montering samt til trailers)
• Gasalarmer
• Abonnementer til din kunde

Tag kontakt for et indledende møde
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Kontaktperson
Carsten Færge
Tlf. 2164 7612
mail: cf@zero-carbon.dk
www.zero-carbon.dk
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Willis Towers Watson
Året set fra et forsikringsmæssigt perspektiv
Vi har haft endnu et år, hvor Corona har fyldt en del både i
privatlivet og rent arbejdsmæssigt. Det er en anden verden,
vi har skullet indstille os på at navigere i. Det har betydet, at
mange møder, især i starten af året, har været holdt online,
hvilket måske er en af de gode ting Corona har lært os – muligheden for et onlinemøde. Det er bestemt ikke nummer
1, da et fysisk møde stadig er at foretrække for langt de
fleste – det har dog været med til at gøre hverdagen mere
fleksibel.
Forsikringsmarkedet
Vi oplever i øjeblikket et meget hårdt marked, hvor forsikringsselskaberne er meget restriktive og deres risikoappetit
er som oftest meget lav. Det medfører, at præmierne stiger
og kravene til hvordan virksomhederne sikrer deres værdier
imod f.eks. tyveri og brand bliver markant større. Dette har
mange maskinhandlere dog været vant til igennem årene
pga. mange bygningskvadratmeter og store værdier af tyvetækkeligt løsøre, hvilket naturligvis medfører flere krav til
sikring. Et andet sted hvor forsikringsselskaberne har skærpet deres krav, er til it-sikkerheden. Årsagen skal findes i,
at antallet af cyberangreb under Corona er steget markant
og der er blevet udbetalt store summer i erstatning. Mange
virksomheder oplever nu at få et ”nej tak” fra forsikringsselskaberne, når de kontakter dem, med henblik på at få
forsikret deres risiko for cyberangreb. Det er derfor utroligt
vigtigt, at man i samarbejde med sin it-leverandør har stor
fokus på at få optimeret it-sikkerheden.
Arbejdsskadeforsikring
1. januar 2021 trådte ændringer til arbejdsskadesikringsloven i kraft, og der blev vedtaget en lov om forhøjelse af
pensionsalderen. Begge lovændringer medfører forhøjede omkostninger for arbejdsskadeforsikringsselskaberne.
Det har ligeledes givet forsikringsselskaberne hjemmel til
at hæve præmien med tilbagevirkende kraft fra 1. januar
2021, hvor de nye lovgrundlag trådte i kraft.
Grundlaget for stigning
Får tilskadekomne tilkendt erhvervsevnetab med en løbende ydelse, kan de vælge af få beløbet kapitaliseret. Det betyder, at de får udbetalt de løbende ydelser på én gang. For
at kunne beregne hvor meget de løbende ydelser er værd
i dag bruger man en kapitaliseringsfaktor, der blandt andet
tager højde for dødeligheden.
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Med ændringen af arbejdsskadesikringsloven blev grundlaget for beregning af en kapitaliseret erstatning ændret fra
G82 til Finanstilsynets Benchmark. Hidtil har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) brugt data tilbage fra 1970’erne
som grundlag og det er her at Finanstilsynets Benchmark
er mere tidssvarende, da vi lever længere end vi gjorde for
40-50 år siden.
Alt andet lige vil det betyde, at forsikringsselskaberne kommer til at betale en højere erstatning end i dag, når tilskadekomne vælger at få kapitaliseret erstatningen.
Pensionsalderen
Folkepensionsalderen er forhøjet fra 68 år til 69 år for personer, der er født 1. januar 1967 eller senere. I forhold til
arbejdsskadeforsikringen betyder det konkret, at ca. 7.000
personer med allerede anerkendte sager skal have deres
månedlige erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt (tal fra AES).
Den forhøjede pensionsalder vil naturligvis også få betydning for fremtidige sager, når skadelidte skal have erstatning for et år mere.
Dette medførte, at enkelte selskaber valgte at effektuere en præmieforhøjelse med tilbagevirkende kraft per
1. januar 2021 heriblandt Codan. Vi modtog derfor kort
før sommerferien en meddelelse fra Codan om, at præmien på arbejdsskadeforsikringen ville blive forhøjet med
6,3 %. Denne præmieforhøjelse gjorde sig gældende for
alle Codans erhvervskunder på tværs af brancher. Vi indledte herefter en dialog med Codan og det lykkedes os, at få
denne præmieforhøjelse annulleret. Dette var vi naturligvis meget tilfredse med og det viser ligeledes, at Codan vil
strække sig langt for Dansk Maskinhandlerforening.
Genforhandling af forsikringsaftalen med Codan
Vi har løbende gennem året haft en positiv dialog omkring
fornyelse af Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale. Det er mundet ud i at samarbejdet med Codan, er blevet
forlænget for en ny 3 års periode. Vi har forhandlet os frem
til en ny aftale med samme gode dækninger, men til en
lavere præmie på arbejdsskade, all risk samt erhvervs- og
produktansvar.

Pensionsordning i PensionDanmark
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med
PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensionsordning via overenskomsten. Pensionsordningen er ikke
kun en opsparing til pension, men indeholder også forsikringer, der sikrer medarbejderne og deres familier økonomisk
tryghed ved dødsfald, førtidspension, kritisk sygdom, fleksjob og ressourceforløb.
Opsparing til pension
Medarbejdernes opsparing til pension bliver typisk sat ind
på både en aldersopsparing, en ratepension og en livsvarig
pension. Aldersopsparingen er forholdsvis ny og skyldes
nye pensionsregler, som per 1. januar 2018 har gjort aldersopsparingen attraktiv. Bl.a. bliver pengene fra en aldersopsparing ikke modregnet i offentlige ydelser. Det vil sige, at
udbetalingerne fra en aldersopsparing ikke har betydning
for, hvor meget medarbejderne vil få i pension fra det offentlige. Derfor har PensionDanmark automatisk tilpasset
medarbejdernes opsparing og indsætter det beløb, som
man årligt må sætte ind på en aldersopsparing. Resten af
pensionsindbetalingerne bliver fordelt ligeligt på ratepensionen og den livsvarige pension.
Husk lærlingepension
Lærlinge har ret til en forsikringspakke og når de fylder
18 år pension. Pensionsopsparingen er på 6 % af lønnen.
Som virksomhed har man mulighed for at få refusion fra
AUB-fonden.
Det er vigtigt, at man indberetter og indbetaler til PensionDanmark, ellers kan det blive dyrt for virksomheden. Virksomheden skal nemlig erstatte den manglende forsikring,
hvis en lærling kommer galt af sted og f.eks. kommer på førtidspension. Læs mere på pension.dk/virksomhed/indbetal,
hvor der er information om relevante overenskomstkoder,
priser og regler for, hvornår der skal indberettes.
Seniorpension
En ny seniorpension trådte i kraft per 1. januar 2020. Opfylder medarbejderne betingelserne, kan de søge seniorpension seks år før folkepensionsalderen. Medarbejdere med
pensionsordning i PensionDanmark, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til en supplerende pension fra
PensionDanmark. Beløbet er typisk 72.000 kr. årligt (beløbet hæves til 80.000 kr. fra 1. januar 2022).
Sundhedsordning med sundhedsteam
Medarbejdere med pension i PensionDanmark (herunder
lærlinge) har også en sundhedsordning. Sundhedsordningen giver bl.a. fri adgang til behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor, hvis medarbejderne har problemer i
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led, muskler og sener. Og der er ingen krav om lægehenvisning. På den måde kan ordningen være med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere alvorlige skader og
eventuelt længerevarende sygefravær.
I efteråret 2020 etablerede PensionDanmark en ny booking-applikation, hvor antallet af fysioterapeuter og kiropraktorer blev udvidet. Det betyder, at der nu er adgang til
flere end 600 klinikker, hvor man kan få hjælp. Det er en
markant forbedring i forhold til tidligere, hvor der var adgang til 150 klinikker. Og det giver medarbejderne bedre
muligheder for at få tider til behandlinger tæt på bopælen
eller arbejdspladsen.
Online læge
En anden god nyhed er, at sundhedsordningen er blevet udvidet med Online læge, hvor medarbejderne kan komme til
læge via en videokonsultation. Også om aftenen og i weekenden, samt i ferier.
Lægerne kan hjælpe med de fleste ting, som ens egen læge
hjælper med. Har man børn, der endnu ikke er fyldt 15 år,
kan de også få hjælp. Videosamtalen foregår via PensionDanmarks app, så man skal enten bruge sin mobil eller
en tablet.
Har man brug for medicin, kan man vælge at bestille det hos
ApoPro Online Apotek via PensionDanmarks app. Bestiller
man via app’en, skal man ikke betale for fragten, og man kan
både få leveret håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin.
Sundhedsteam
PensionDanmark har også et sundhedsteam, der består af
18 erfarne sygeplejersker og socialrådgivere. Her kan I som
virksomhed få rådgivning og hjælp til, hvordan man kan
håndtere sygemeldte medarbejdere, eller medarbejdere
der ofte er syge. Medarbejderen skal blot være omfattet af
sundhedsordningen via sin pensionsordning i PensionDanmark. Medarbejderne kan også selv ringe og få hjælp hos
sundhedsteamet. Og de kan også få hjælp via hurtig diagnose-ordningen, hvis de er blevet henvist til en speciallæge fra deres egen læge. De får hjælp fra en sygeplejerske,
der hjælper dem gennem sundhedssystemet – uden unødig
ventetid.
Læs mere om PensionDanmarks sundhedsordning på
pension.dk/virksomhed/sundhed.
Ring til PensionDanmark
Har man spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe
til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning på tlf. 7012
1340 alle hverdage kl. 8-21.
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Climmar og EU
Dansk Maskinhandlerforening er en del af CLIMMAR – vores europæiske sammenslutning af maskinhandlerforeninger. Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter 16
lande. CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953.
Totalt omfatter CLIMMAR mere end 19.000 virksomheder (landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger knap
160.000 ansatte. Medlemslandene er Frankrig, Belgien,
Danmark, England, Holland, Italien, Letland, Luxembourg,
Polen, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig
og Slovakiet. Sammenlagt servicerer disse virksomheder
godt 3,5 mio. landbrug med et samlet areal på næsten 2,0
mia. hektar! Dette er vigtigt at fremhæve – bl.a. fordi størstedelen af dansk lovgivning fødes i EU – og vores branche
er i denne sammenhæng ingen undtagelse.
Her spiller Danmark en stadig mere central og vigtig rolle.
Per Hedetoft fra Dansk Maskinhandlerforening repræsenterer CLIMMAR i flere EU-grupper og som noget nyt OECD-grupper (elektriske traktorer og robotter) samt en ny
afsluttet ISO-gruppe. EU-grupperne er WGAT og NRMM.
WGAT er en arbejdsgruppe for traktorer hvis formål er, at
”klæde kommissionen bedst muligt på”, så kommissionen
har det bedste og bredeste grundlag at træffe beslutningerne på. Beslutningerne i dette tilfælde omhandler
den nye EU-typegodkendelse 167/2013 også kendt som
”Tractor Mother Regulation” eller TMR. Der arbejdes også
med kategorierne R og S, altså vogne og redskaber som er
trukket af en traktor.
NRMM er en arbejdsgruppe stadig i sin opstart, men vedrører ”Non Road Mobile Machinery”. Formålet er at finde en
fælles EU-typegodkendelse for disse køretøjer.
RMI har efterhånden kørt et par år og er nu afsluttet. RMI
udspringer af, at et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbranchen skal underlægges de samme vilkår som bilbranchen på europæisk plan. I praksis betyder
det, at alle serviceinformationer og software ”Repair- and
Maintanence Information” (RMI) skal gøres tilgængelige
for alle relevante værksteder og reparatører. Altså i praksis
en ny potentiel ”Automester” i vores branche. Direktivet er
trådt i kraft, og nu specifikation, fastlæggelse af retningslinjer samt software og hardware samt OBD til håndtering
fastlagt af arbejdsgruppen og implementeret i EU. Dette
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blev i sin tid ophøjet til en ISO-standard, der blev håndteret af denne gruppe. Man er nu nået til enighed om de
fælles standarder.
I RMI-arbejdsgruppen arbejdede DM både for CLIMMAR,
men samtidigt også for EU-organisationen SBS = Small
Business Standards = SMV på dansk. Det er oftest de mindre virksomheder, der ikke er autoriserede forhandlere, og
dermed også disse virksomheder, som kan få stor gavn af
at tilgå disse informationer.
I årets løb er der også indledt et tættere samarbejde med
de andre europæiske organisationer inden for landbrug,
maskinstationer samt producenterne i hhv. COPA-Cogega,
CEETTAR og CEMA.
CLIMMARs 67. kongres planlagt til afholdelse i 2020 blev
aflyst grundet Corona. Den nuværende bestyrelse fik
mandat til at fortsætte til næste fysiske kongres i oktober
2021.

DM-Mærkeundersøgelse
I årets mærkeundersøgelse har vi valgt at fortsætte den
retning vi definerede i 2019, og fokusere på de større traktormærker, for at kvalitetssikre svarprocenten og dermed
validiteten af mærkeundersøgelsen. Dette betyder, at den
samlede svarprocent i år ligger på 53,3 %, hvilket er tilfredsstillende. For at undersøgelsen skal have en tilstrækkelig validitet, skal det igen understreges, at så mange
som muligt skal prioritere at få besvaret undersøgelsen.
DM-Mærkeundersøgelse er et vigtigt værktøj i forhold til
samarbejdet med traktorimportørerne – disse tager undersøgelsens resultater alvorligt, og vil gerne bruge dem
i det daglige arbejde med forhandlerudvikling. Derfor skal
resultatet også være repræsentativt.

tre. Gennemsnittet dækker også over store udsving hos de
enkelte mærker.
Det er vigtigt at understrege, at mærkeundersøgelsen
kan bruges konstruktivt til at forbedre relationen, og ikke
mindst samarbejdet mellem forhandler og importør. Det er
et godt værktøj til at analysere, hvor indsatsen skal målrettes, til gavn for begge parter. I sidste ende er importør,
producent og forhandler sat i verden med samme formål:
At afsætte traktorer!
Mærkeundersøgelsen gennemføres i en række europæiske lande, og kan derfor også anvendes som en benchmarking over mod udvalgte lande som et værdifuldt værktøj.

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgelse
2021 er, at vi er på stort set samme niveau i den samlede
bedømmelse set i forhold til sidste år. Vi ser et lille fald
i den samlede tilfredshed. Generelt er status overordnet
uændret, men mærkerne er under pres på vigtige parame-

På europæisk plan afholder CLIMMAR ligeledes møder
med en række af traktormærkerne, hvor mærkeundersøgelsen præsenteres som gennemsnit for Europa. Dette er
udgangspunktet for en rigtig god dialog.

Total for hele undersøgelsen

Sådan læses søjlerne:
0 - STOP helt op – ændre aktivitet / adfærd

10,48

4 - STOP – ændring påkrævet

10,72

10,50

2020

2019

10,99

8 - Middelmådig indsats aktivitet / adfærd
12 - Middel – overvej ændring / kontra indsats

2021

16 - Grønt lys – ændring skal nøje overvejes

Gennemsnit
2021

20 - Grønt lys – FULD FART FREM I SAMME RETNING

Total

Mærkets image/indtryk

Bedøm dit
mærke/leverandør
image i branchen

Traktorens
driftsikkerhed

14,40
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Tillid til
mærkets
fremtid

2021

Gennemsnit 2021

2020

2021

Gennemsnit 2021

2019

2020

Hvordan bedømmer
du traktorprogrammet
passer på markedet

2019

14,00 13,77

12,76

2021

Gennemsnit 2021

2020

2021

2019

14,00 13,92

11,78

Gennemsnit 2021

2019

2020

2021

13,33

14,70

13,30

14,11

Gennemsnit 2021

15,20

14,70
13,60

16,80 16,70

16,00

2019

16,70

2020

16,00

18,40

Niveau for
innovation
og udvikling
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Jubilæumslegater
Jubilæumslegat til
en rigtig holdspiller

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond har uddelt 3 legater til unge mennesker, som har udmærket sig både på det

I april tog direktør Klaus Nissen fra Dansk Maskinhandlerforening på besøg hos Maskincenter Roskilde for at overrække
Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat til 22-årige
Mads Nørskov Kristiansen. I indstillingen som foreningen
modtog, blev der sendt mange roser i Mads’ retning, der står
bl.a.: ”Mads havde et utroligt højt startniveau og en vilje til
at lære, da han kom til os. Han har en meget lille fejlprocent
og håndterer opgaver med et solidt overblik. Han er altid
tjenestevillig og har et godt humør – han er en rigtig holdspiller.”

faglige niveau og på det personlige plan.
Hver legatmodtager får - ud over æren og
et diplom - 10.000 kroner.
Uddelingerne af legater har været vanskeliggjort grundet Corona, og vi har derfor
været nødt til at udsætte uddelingerne til

Mads sluttede af med et flot 12-tal i sin svendeprøve. Derudover har han hele vejen igennem uddannelsen haft rigtig
gode karakterer. Det har han, selvom han har fået ekstra
udfordringer på uddannelsens talentspor, som betyder, at
han har haft nogle fag på et højre niveau end normalt. På
spørgsmålet om hvad der har drevet ham til at få så gode
karakterer, siger Mads: ”Det er ikke karaktererne som sådan,
der har drevet mig, men når man interesserer sig for noget,
så gør man sig jo også mere umage og graver lidt dybere for
at få mere viden og lære mere.”

foråret og sommeren 2021, hvor det igen
var muligt at kunne mødes flere.

Fulgte montørernes arbejde i sit fritidsjob
”Jeg er vokset op i et almindeligt villakvarter, men da jeg
var 16 år, begyndte jeg at hjælpe på en gård, som lå lige
ved siden af, hvor jeg boede. Jeg begyndte at køre traktor
og lave lidt service på maskinerne. Jeg havde tidligere rodet
med biler og været i praktik hos en automekaniker, så det
med maskinerne fangede min interesse. Det var altid spændende, når der kom en montør fra Maskincenter Roskilde og
f.eks. skulle lave service på mejetærskeren. Så fik jeg lov til
at følge med i, hvad de lavede og hjælpe lidt til. Det var også
den landmand der pressede lidt på for, at de skulle tage mig
i lære, og det gjorde de heldigvis.
Håber på udlandstur på trods af Corona
Mads er nu fastansat hos Maskincenter Roskilde, og satser
på at blive ved med det i mange år, men han har også planer
om at tage på eventyr. ”Mit håb er, at der kommer helt styr
på Corona, og at jeg til efteråret kan komme til Australien
med Claas og arbejde på et værksted dernede. Jeg gælder
mig helt vildt til den oplevelse, da jeg har talt med en kollega og nogen fra skolen, som har været afsted, og de siger
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Legatmodtager Mads Nørskov Kristiansen.

det er en virkelig stor oplevelse, så den vil jeg også gerne
have. Jeg kunne også godt tænke mig at rejse lidt rundt derovre, men det ved jeg ikke om bliver muligt i forhold til Corona, men nu må vi se, hvordan det udvikler sig,” siger Mads.
”Hvis jeg skal fremhæve én rigtig god oplevelse i forbindelse med min uddannelse, så er det, at jeg meldte mig til Danmarks Bedste Lærling. Det var sjovt at være med og gav mig
en rigtig god ro, da jeg efterfølgende skulle op til svendeprøve, fordi jeg havde prøvet at være under et lignende pres
i forbindelse med konkurrencen. Derfor kan jeg kun opfordre
alle, som får muligheden for at deltage til, at de skal kaste
sig ud i den oplevelse,” slutter Mads.
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Fra venstre ses formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen, legatmodtager Mikkel Birk Østergaard, værkfører Martin Nygaard
Sølund og direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen.

Skoletræthed resulterede
i læreplads og nu legat
Bare fordi man er træt af at gå i skole, og det ikke helt fungerer, så kan man sagtens blive til noget. Det er Mikkel Birk
Østergaard et bevis på. Den 6. maj blev han nemlig overrasket med Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumslegat
– og det er med streg under overrasket: ”Jeg havde slet ikke
regnet med det,” siger Mikkel og fortsætter: ”Jeg tænkte, det
var noget vigtigt omkring firmaet, men det her var da en
dejlig overraskelse.”
I sin tale til Mikkel siger værkfører Martin Nygaard Sølund:
”Da du gik i 8. klasse, var du rigtig godt træt af at gå i skole,
og derfor fik du lov til at komme her og være en dag om
ugen. Da du startede her, var du en lille forhutlet fugleunge,
men vi besluttede os alligevel for at tage dig i lære, og nu
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har vi fået lavet en lang, dygtig mekaniker ud af dig. Du er
en virkelig sympatisk fyr, og du er pligtopfyldende, mødestabil og altid nysgerrig på at finde optimale løsninger. Her
hos Lind & Kruse har vi valgt at bygge fremtiden op om de
unge mennesker, og det vil vi gerne blive ved med, så derfor
er vi meget stolte af, at Dansk Maskinhandlerforening har
tildelt dig det her legat.”
Nuværende kollega fik vækket
interessen for branchen
”Jeg har måske altid tænkt, at jeg skulle arbejde med biler,
siger Mikkel og fortsætter: ”Da jeg var yngre, gik jeg meget
hos min morfar, som havde et hobbylandbrug. Min morfars
nabo var Peter, der arbejder her hos Lind & Kruse som servicetekniker, og når han var ovre og hjælpe min morfar med
noget på maskinerne, så fik jeg lov at følge med. Og da jeg
var rigtig skoletræt, fik jeg allerede i 7. klasse lov til at køre

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Kevin Vinther Rasmussen, formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen og Lena Brohus, direktør i Maskiner A/S.

med ham i servicebilen en gang imellem, hvilket var virkelig
spændende. I 8. klasse fik jeg lov til at være i praktik en dag
om ugen, og da jeg så havde været på efterskole, startede
jeg i lære.”
Og det virker bestemt som om, Mikkel er landet på rette hylde og ser en fremtid hos Lind & Kruse. ”Det er rigtig sjovt og
dagene går hurtigt. Lige nu er jeg primært på værkstedet,
men jeg kan også rigtig godt lide at være ude og køre, da
man skal være lidt mere kreativ og opfinde nogle løsninger,
så kunderne hurtigt kan blive kørende igen, så jeg vil da gerne lidt mere ud at køre på sigt. Jeg synes især fejlfinding er
en af de sjovere opgaver, og GPS er spændende,” fortæller
Mikkel.
Har overtaget morfars landsted
Selvom Mikkel kun er 21 år, så har han allerede eget landsted. Han har nemlig overtaget morfar Egons gård. ”Næsten
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alt i fritiden har også noget med maskiner at gøre, om det så
er at køre crosser eller grave huller med minigraveren. Min
morfar kommer også af og til på besøg og ser, hvordan det
står til. Så luger han bedene, og jeg slår græs, og så hygger
vi lidt med det. Sammen med gården fulgte også et par ældre Fiat traktorer fra 70’ern og 80’erne med. De står hjemme
på værkstedet, og det er planen, at de løbende skal sættes i
stand, så mon ikke nogen af pengene fra legatet kommer til
at gå til det,” slutter Mikkel smilende.

Grønlandseventyrer
får jubilæumslegat
Uddelingen af det sidste legat lod vente på sig, da sidste
legatmodtager havde søgt nye udfordringer i Grønland. Den
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5. juli var Dansk Maskinhandlerforening på besøg hos Maskiner A/S i Horsens for at overrække Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat til 23-årige Kevin Vinther Rasmussen.
Kevin sluttede af med et flot 12-tal i sin svendeprøve og har
gennem sin uddannelse været på talentspor, hvilket betyder, at han har haft flere fag på et højere niveau end normalt.
I sin tale til Kevin siger Jens-Aage Jensen, formand i Dansk
Maskinhandlerforening: Du har gennem din uddannelse udvist stor flid og engagement. Du er meget samarbejdsvillig
både i forhold til kunder og kollegaer, og så udstråler du stor
energi og optimisme omkring dit arbejde. Derfor håber vi jo
også, at du, når du er færdig med at opleve verden, vender
tilbage til Danmark og arbejder videre i dit fag her.
Eventyret trak
Kevin er ansat hos Munck Civil Engineering til at reparere
maskiner i forbindelse med byggeriet af en ny lufthavn i Ilulissat i Vestgrønland. Den nuværende lufthavn skal udbygges, da man satser meget på turisme. Ilulissat er Grønlands
mest besøgte turistby på grund af den smukke beliggenhed
nær Diskobugten.
- Da jeg var færdiguddannet, blev jeg her hos Maskiner A/S
et halvt år, og var rigtig glad for det. Men så var der en, der
tilfældigt sendte et opslag til mig om arbejde på Grønland,
og jeg tænkte hvorfor ikke prøve at søge det, og efter få
dage havde jeg fået jobbet. Jeg havde faktisk ikke prøvet at
flyve før, da jeg tog afsted første gang, så det var noget af
et spring, fortæller Kevin.
- Jeg bor i en camp ved lufthavnen og er typisk afsted 8
uger ad gangen og hjemme i 2 uger, men jeg har også været
afsted i længere perioder, siger Kevin
Helt andre maskiner end i Danmark
- Det spændende er, at det er helt andre typer maskiner,
end dem vi ser i Danmark. Man kan ikke bare grave, da det
er fjeld, der skal sprænges væk, for at man kan bygge lufthavnen. Jeg servicerer bl.a. nogle borerigge, som kan bore
27 meter ned i jorden, og der er en masse teknik i dem, som
jeg ikke har arbejdet med tidligere. Jeg var på et 14-dages
kursus i Sverige for at lære mere om dem, og nu går det fint,
men det var jo et helt nyt område for mig. Vi har også minedumpere og generelt er maskinerne bare store.
- Da jeg kom derop, var vi kun 2 mekanikere. Det var et
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virkelig stort ansvar, jeg fik fra starten, hvilket jeg har lært
meget af. Der kommer jo ikke bare lige en anden mekaniker, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af. Du kan
selvfølgelig ringe og spørge nogle dygtige mekanikere hos
de mærker, maskinerne kommer fra, men man er nødt til
selv at løse det. I starten var der heller ikke noget værksted, så det kunne godt være koldt i januar/februar måned
at skulle stå udenfor og reparere maskiner – og mørkt var
det også, siger Kevin med et smil.
Drømmen er en ejendom med eget værksted
Hvornår Kevin vender snuden mod Danmark, ved han ikke
helt.
- Jeg har kontrakt til slutningen af 2023. Jeg kunne måske
godt tænke mig at prøve at arbejde i et andet land også –
måske Canada, men nu må vi se, hvad der sker.
- Min drøm er, at jeg skal have sparet op til en ejendom med
et fint værksted, hvor jeg kan gå og skrue lidt. Og så vil jeg
gerne være gældfri, inden jeg bliver 30, så det kræver nok,
at jeg sparer op et par år mere, før den målsætning er nået,
slutter den 23-årige entreprenørmaskinmekaniker.

HEG i Himmerland fejrer
nye studenter
og er vært for legatuddelinger
Himmerlands Erhvervs og Gymnasieuddannelser – HEG fejrede 8. juni årets EUX-studenter.
I år er der uddannet EUX-landbrugsmaskinmekanikere, EUXsmede samt EUX-entreprenørmaskinmekanikere. EUX-uddannelsen er en kombinationsuddannelse, hvor en faglig
uddannelse kombineres med en gymnasial uddannelse.
- Vi ser en stadig stor tilstrømning af elever til EUX-modellen, der tager det bedste fra to verdner og kombinerer dette,
fortæller uddannelseschef Aksel Gaardsted Christiansen.
- Vi er stolte over at sende endnu en flok dygtige nyuddannede unge mennesker ud i maskinbranchen, siger han.

Legatmodtager Anders Nørrelund Mikkelsen og Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening. Pressefoto.

Legater
I forbindelse med dimission, blev der uddelt et legat fra
Dansk Maskinhandlerforening til Anders Nørrelund Mikkelsen – udlært hos Yding Smedie og Maskiner A/S i Horsens.
Begrundelsen for valget af Anders er, at han er fokuseret,
saglig og fagligt stærk. Han er teknisk velfunderet, og arbejder fokuseret, med sans for detaljerne og har altid lyst til at
præstere godt. Anders er utrolig videbegærlig og samtidig
meget social i klassen. Han er med, hvor der sker noget, og
samtidig også klar, når man skal være faglig. Med sit rolige
sind er han med til at skabe et læringsrum, som man glæder
sig til at undervise i.
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Sekretariatet
1. november 2020 startede Lise-Lotte Hatting Frederiksen

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket møde-

i daglig tale Lotte som HR-konsulent i sekretariatet. Lotte er

lokale, der er reserveret til deres møde eller kursus.

garvet indenfor personaleledelse. Hun har 15 års erfaring som
personalechef og HR-partner i en stor dansk detailhandels-

Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er normalt

kæde med personalegrupper inden for både salg, kontor, pro-

gode parkeringsforhold og hvis man har behov for overnat-

duktion og industri. Derudover har Lotte 11 års erfaring med

ning, ligger Hotel Scandic, som DM har en aftale med, kun 200

rådgivning og vejledning indenfor alle medarbejderrelaterede

meter fra TradeCity.

opgaver såsom organisation, rekruttering, udvikling og afvikling samt mange års erfaring med fjernledelse, uddannelse og

Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermiddags-

medarbejderudvikling.

eller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et indlæg fra
DM med aktuelt fra branchen lige nu. Vi deltager ligeledes ger-

Mødefaciliteter

ne med et indlæg ved andre møder evt. leder- eller bestyrel-

Mange medlemsvirksomheder og leverandører har igen i beret-

sesmøder.

ningsåret, når det har været muligt, gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.
I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde morgenmad,
frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad.
Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projektor,
whiteboard og der er mulighed for flip over. Senest er et af de
mindre mødelokaler blevet opgraderet til at man kan afholde
hybridmøde i lokalet.
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Afslutning
DER ER ET YNDIGT LAND
Rent geografisk er Danmark et lille land. Vi har i fordums tid

kommet gang i messeaktiviteten igen. Og der er kul på… Man

været meget større og har også været kolonimagt. Men Dan-

glemmer helt, at der jo ikke rigtig er noget der er aflyst – det

mark er også blevet mindre i overført forstand via udviklingen

er udsat. Og derfor kommer aktiviteterne nu buldrende som

af vores infrastruktur. For ikke så mange år siden var det jo en

et godstog.

rejse, når man skulle krydse Storebælt med færgen. Når man
som jeg skulle fra Jylland til København - ja, så skulle det plan-

I maskinbranchen skød vi 2. halvår i gang med Have & Land-

lægges. Man skulle have det til at passe med færgen ud og

skab i Slagelse samt Entreprenør & Håndværk i Herning. Beg-

hjem. Vel ombord på færgen kunne man så ”nyde” en kop sto-

ge store udendørs maskinudstillinger, som samlet set havde

rebæltskaffe i restauranten i den times tid overfarten tog alt

godt 20.000 besøgende. Forud var vi som arrangører meget

i alt. For nogen et behageligt afbræk - for andre en pestilens.

spændte på, hvordan kunderne og de besøgende ville agere.

Men det var en rejse. I dag er det bare en køretur. Og Danmark

Hvor mange medarbejdere per virksomhed ville få lov til at

er blevet mindre. Det er lidt det samme med Bornholm. For at

tage af sted? Ville den store entreprenør eller landmand kun

komme til Bornholm skal man rejse. På den måde bliver det

sende én medarbejder afsted mod tidligere 5-10 stykker? Alle

en smule eksotisk. Bornholm er en herlig del af Danmark, og

bekymringer blev gjort til skamme. Vi er tilbage til normal.

det er på mange måder anderledes at drive maskinhandel i et
stort øsamfund. Her skal alle varer enten sejles eller flyves,

Den store europæiske maskinudstilling EIMA ligger i uge 42,

og kunderne har også andre behov end andre steder i landet.

og det bliver den første internationale syretest efter Corona.

Maskinhandlere på øen er lige så forskellige som i det øvrige

Der er vendt op og ned på messekalenderen, og de fleste

Danmark, hvad angår fokus, produktsortiment, kundegrupper

store messer har flyttet termin. Men der hersker også stadig

og meget mere.

usikkerhed. Agritechnica er rykket fra efterår til forår og flere
større udstillere har allerede meldt fra. Der tales om begræn-

Vi er i store træk ved at være tilbage. Tilbage ved en normal

set antal besøgende per dag, hybrid-version og længere åb-

hverdag, hvad det så end betyder, men i hvert fald i den hen-

ningstider. Og så kommer messerne ellers som perler på en

seende at Corona er lagt bag os. Regeringen besluttede at per

snor i 2022 – og kronen på værket er Agromek i november

10. september er Covid-19 nu at betragte som en sygdom på

2022. Vi glæder os!

linje med influenza, det betyder, at alle restriktioner er væk.
Her er Danmark foregangsland i Europa. Nu er der for alvor
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