
Dansk Maskinhandlerforening
Beretning 2018-2019

D
ansk M

askinhandlerforening   Beretning 2018-2019



5

6

18

20

22

24

 38

40

42

44

45

46

48

49

50

52

53

57

58

61

62

68

69

70

71

72

78

79

2Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



3

Indholdsfortegnelse

5

6

18

20

22

24

 38

40

42

44

45

46

48

49

50

52

53

57

58

61

62

68

69

70

71

72

78

79

Indledning

Analyse

Vores verden

Verden omkring os

Afsætning af traktorer

Landbruget 2017, 2018 og 2019

Medlemsforhold - september 2019

DM’s medlemmer i omsætningstal for 2018

DM-Beskæftigelsesundersøgelse 

DM-Lønstatistik

DM-Arbejdsgiver

DM-Netværksgrupper

Bestyrelsen

DM 100-års jubilæum

DM-Udvalgsposter 2019

Eksport

Projekter i fællesudvalgene

Kommunikation

Årets kurser

P-færdsel

Brancheaftaler

Willis Towers Watson

Pensionsordning i PensionDanmark

Climmar og EU

DM-Mærkeundersøgelse

DM-Jubilæumslegater 2018

Sekretariatet

Afslutning

3 Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



4Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



Indledning

I november 1918 blev vores forening grundlagt, og denne 
100-års fødselsdag er selvfølgelig blevet fejret på behørig 
vis i jubilæumsåret. Mange ting har forandret sig i de 100 
år, der er gået – ikke mindst den teknologiske udvikling har 
været hæsblæsende. Men et element der helt grundlæg-
gende ikke har ændret sig, er behovet for kvalificeret og 
kompetent arbejdskraft. Selvfølgelig har profil og kompe-
tencer ændret sig gennem årene i takt med den samfunds-
mæssige og teknologiske udvikling. Men behovet er der 
stadig. Vi er nået langt – og bare inden for det sidste år 
er indtaget på ”vores” uddannelse steget med ikke mindre 
end 10 %. Dette skyldes blandt andet et målrettet fokus 
og et hav af aktiviteter. Og det bør gennemsyre langt de 
fleste initiativer fra en 
branche, at der bør være 
et element af rekrutte-
ring. Tag nu bare Agro-
mek 2018 som også blev 
en nyskabende messe. 
Og hvorfor så det? Jo, 
en af grundende til, at 
det blev et nyskabende 
Agromek, skyldes i høj 
grad de nye aktiviteter 
og tiltag såsom Student 
Challenge, Agromania og 
Live-værksted. Den sam-
lede overskrift er fokus på rekruttering, uddannelse samt 
image. På vores Live-værksted havde vi besøg af 500 fol-
keskoleelever fra 7. klasse til 10. klasse. De blev hentet 
i bus på deres skole, kørt til Herning, overværede vores  
Live-værksted - og fik derefter en guidet tur rundt på Agro-
mek og blev introduceret til den samlede branche. Hvilken 
unik mulighed for at promovere vores verden. Og hvor var 
det positivt og det havde en positiv afsmittende effekt. Så 
vidt vides var det første gang en sådan event foregik på 
dansk grund og det bliver ikke den sidste. 

I beretningsåret har vi igen haft lærlinge i Tanzania, den-
ne gang seks friske drenge, som fik en oplevelse for livet. 
Dette i relation til at opleve landet og den fremmede kultur 

– men også i høj grad for at blive klogere på det at arbejde i 
et helt andet land, med en meget anden tilgang til tingene.
I skrivende stund er vi nu nået til den sidste fjerdedel af 
2019, og de fleste maskinhandlere har fået et fornuftigt 
samlet 2018/2019 efter et noget udfordrende 2018, som 
i høj grad var præget af den massive tørke, der ramte lan-
det. Det havde en direkte konsekvens på salget af maski-
ner og ikke mindst reparationer, da der ikke var meget, der 
gik i stykker.

Det er vigtigt at have passion. Et lille kort ord med enorm 
betydning. Passion kunne sagtens have været overskrif-
ten på denne beretning, for det er i bund og grund det, 

det hele handler om - og 
som i udpræget grad ken-
detegner vores branche. 
Det slår mig ofte i hvor 
høj grad passion gennem-
syrer kulturen i medlems-
virksomhederne - og ikke 
bare hos ejerlederne, men 
også hos medarbejderne. 
De medarbejdere, som 
brænder for deres fag, for 
deres arbejdsplads, deres 
kolleger - og ikke mindst 
for produkterne og bran-

chen – kunderne og landmanden. Her er det også vigtigt, 
at vi som samlet branche bakker op - og tilbyder uddannel-
se og efteruddannelse, der kan understøtte medarbejder-
nes udvikling - og passion. Her tager Dansk Maskinhand-
lerforening igen ansvar og har over en længere årrække 
udviklet vores egne uddannelser. DM-Lederuddannelse er 
en god mulighed for, at klæde mellemlederne bedre på og 
give dem de optimale værktøjer. DM-Sælgeruddannelse 
videreudvikler i forvejen knalddygtige medarbejdere med 
et bredt katalog af kompetencer. Det er afgørende, at en 
samlet branche står stærkt rustet - for udviklingen og kun-
derne stiller store krav til fremtidens maskinhandler - og 
medarbejderne.

Det er vigtigt 
at have passion. 

Et lille kort ord med 
enorm betydning.
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Analyse

DATAGRUNDLAG

Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber indhentet fra 116 virksomheder. 
Der er foretaget en gennemgang af medlemskartotek og CVR-numre. Talmaterialet er bearbejdet af intern 
medarbejder hos Dansk Maskinhandlerforening og efterfølgende perspektiveret af Kapitalbørsen.

•  Dansk Maskinforhandlerforening medlemsliste
•  Alle ansatte
•  Fravalg af holdingselskaber
•  Virksomheder i ”normal drift”
•  Firmaer med regnskabspligt
•  Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
•  Baseret på tilgængelige regnskaber for perioden 2013-2018 (5 regnskabsår) 

 

Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) – indhentet i august 2019.

Analysen er udarbejdet for 7. gang og som med resul-
taterne fra 2018-regnskaberne giver et perspektiv 
på opnåede resultater og kan anvendes som bench-
marking af den enkelte medlemsvirksomhed. Analy-
sen kan samtidig være et aktivt og målrettet værktøj 
for Dansk Maskinhandlerforening over for de samar-
bejdspartnere og banker osv., der kan have interesse 
i at følge med i en branches resultater.

Tidligere er der afholdt en række møder med kreditafdelin-
ger i danske banker med det formål at få skabt en dialog 
om brancheforhold og nøgletal. Samtidig har sekretariatet 
gennem dialogen fået indsigt i de risikovurderinger og ra-
tingforhold, som bankerne lægger til grund for udlån og 
ikke mindst prisen på den likviditet og udlån bankerne stil-
ler til rådighed for medlemmerne. 

Pengeinstitutterne i Danmark fortsætter indfasning af 
EU-reglementerne for udlån m.v. (BASEL-reglerne). Regler-
ne regulerer bl.a. kapitalforhold, hensættelser, compliance 

på en række områder og meget mere, som samlet set skal 
medvirke til at undgå en overophedning af bl.a. risikable 
udlån m.v. 

Pengeinstitutter er samtidig for alvor ramt af vigende ind-
tjening og gennem en længere periode er der rejst tvivl om 
forretningsmodellens evne til at tjene penge, idet indtje-
ningen er under øget pres som følge af negative renter og 
hvor pengeinstitutter skal betale for overskudslikviditet.
Begge forhold – øget kompleksitet med at overholde 
EU-regler og øget pres på indtjeningen – vil medvirke til at 
udlån vurderes ekstra kritisk gennem bl.a. øget fokus på 
de forretningsmæssige og finansielle risici. Det positive er, 
at traditionelle banker udfordres af flere og flere supple-
rende alternativer i lånemarkedet, som forventes at tiltage  
yderligere – særligt med udlån via de flere og flere on- 
line banker, der får banklicenser til at drive bankforretning 
i Europa – eksempler som OakNorth, Monzo, Starling i Eng-
land og N26 i Tyskland.
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HOVEDKONKLUSIONER FRA RAPPORTEN:

OVERSKUD OG INDTJENING 
Positiv udvikling i bruttofortjenesten til kr. 12,3 mio. i gennemsnit – et plus på kr. 1,7 mio. i forhold til 2017 

• Det primære resultat er i positiv udvikling til kr. 1,6 mio. i gennemsnit – det 2. bedste regnskabsår  
siden 2013 der toppede med kr. 1,8 mio. 

• Overskudsgraden er faldet fra 14,2 % i 2017 til 13,0 % - lidt færre virksomheder (13 %) har  
en negativ overskudsgrad 

• 49 % af medlemsvirksomhederne har haft fremgang i resultatet i 2018 – en tilbagegang fra 60 % i 2017 

• 3 virksomheder slider fortsat med negativ egenkapital og negativt resultat – 1 færre end i 2017  

• Branchen har flere ansatte målt i forhold til 2017 og tæller 2.850 ansatte – en svag stigning  
på 1,2 % i forhold til 2017 

• Flere virksomheder (53 %) tjener mellem kr. 0-1 mio. – en stigning fra 47 % i 2017, hvilket påvirker  
den gennemsnitlige indtjeningsevne nedad 
 

 SOLIDITET OG EGENKAPITAL
• Den gennemsnitlige soliditet i 2018 er på niveau med 2014 og dermed faldet markant  

tilbage fra 30,5 % i 2017 til 26,7 % i 2018 

• I alt 35 virksomheder har for lav soliditet (iflg. flere banker er 20-25 % et krav) og som påvirker niveauet for 
finansielle omkostninger. Dertil kommer at 9 ud af de 35 har et negativt resultat 

• Afkastgraden er faldet en smule tilbage fra 4,7 % til 4,1 % i 2018, mens egenkapitalen i kroner er konsolideret i 
et niveau på kr. 10,4 mio. i gennemsnit og dermed en fremgang i kroner i forhold til 2017 

• 5 virksomheder har en negativ soliditet og er dermed presset på sit bankengagement
 
 
BALANCE OG AKTIVER

• Den samlede balance i kroner er steget markant fra kr. 31,8 mio. til kr. 38,9 mio. i gennemsnit i 2018.  
Udviklingen i egenkapital i kroner er ikke tilstrækkelig til at undgå et fald i den gennemsnitlige soliditet  
som er en konsekvens af den markante stigning i balancen 

• Varebeholdningen er steget markant og udgør nu kr. 24.375 mod kr. 20.680 i 2017.  
Sammensætningen (nyt i forhold til brugt) vil fortsat være et fokusområde for bankerne (og for ejeren) 

• 5 virksomheder har nedbragt den kortfristede gæld, mens 9 har øget den kortfristede gæld.

7 Dansk Maskinhandlerforening
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NØGLETALSOVERSIGT
Nøgletalsoversigten med en 7-årig historik ses herunder 
og med følgende korte forklaring til de følgende siders 
specifikationer. Bemærk at tallene er gennemsnitstal for 
de virksomheder, der indgår i analysen.
•  Egenkapitalen i kroner er på sit højeste i analysens 

7-årige historie – en fremgang på 7 % i forhold til 
2017

•  En markant tilbagegang i soliditet til 2014-niveau. 
Trods øget egenkapital er den gns. balance øget bety-

deligt og det påvirker soliditetsgraden med et fald til 
følge

•  En svag stigning i det primære resultat og en brut-
tofortjeneste på sit højeste niveau i analysens 7-åri-
ge historie

•  En svag stigning i jobskabelsen – en fremgang på 0,7 
%-point i forhold til 2017

•  Positiv udvikling i forrentning af egenkapital – andet 
bedste regnskabsår siden 2013, der toppede med 
15,4 %

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Virksomheder med registret data 116 118  116  121  120  118  

 Bruttofortjeneste 12.317 10.590 10.655 10.213 10.326 10.387 

 Primær resultat 1.598 1.509 1.156 1.073 1.274 1.786 

 Årets resultat 913 892 606 357 581 1.041 

 Egenkapital 10.383 9.699 9.163 8.741 8.748 8.968 

 Aktiver 38.926 31.769 33.175 31.647 33.067 33.073 

 Afkastningsgrad 4,11 % 4,75 % 3,48 % 3,40 % 3,90 % 5,40 % 

 Soliditetsgrad 26,67 % 30,53 % 27,62 % 27,60 % 26,50 % 27,10 % 

 Egenkapitalens forrentning 11,50 %  9,04 % 8,28 % 5,90 % 9,00 % 15,40 % 

Nøgletal (1.000 kr.)

MEDLEMSFORDELING 
- aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen udgør hele 
20 % af den samlede aktivmasse – en fremgang 
med 2 %-point i forhold til regnskabstallene for 
2015. Dermed styrker de største virksomheder 
sig på balancen svarende til en fremgang i kro-
ner for de 5 største virksomheder på kr. 80,7 mio. 
Den samlede aktivmasse er ”kun” steget marginalt 
med kr. 19 mio. til kr. 3.848 mio men målt på 6 
færre virksomheder.
 

Virksomhed 1 - 7 %
Virksomhed 2 - 4 %
Virksomhed 3 - 3 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende  - 80 %

8Dansk Maskinhandlerforening
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ANTAL MEDLEMMER PR. REGION

Fordeling af medlemmerne:
Regioner                       Virksomheder
Nordjylland    13
Midtjylland  39
Syddanmark    39
Hovedstaden      6
Sjælland    19
I alt 116

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND
SYDDANMARK

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

Regioner med flest virksomheder
Midtjylland og Syddanmark er 

størst repræsenteret med henholdsvis 
39 virksomheder i Midtjylland og 

39 virksomheder i Syddanmark 
– svarende til 33,6 % for hver 

af de 2 regioner.

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra 
det år virksomhedens seneste navn er etableret/registre-
ret (nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da 
virksomheden enten har skiftet navn eller selskabsform, 
og dermed fået ny etableringsdato). 

7 % af virksomhederne er yngre end 5 år, mens der er 
26 % af virksomhederne med en alder på 41+ år.

> 41 år 
26 %

1 -5 år
7 %

6 -10 år  
9 %

11 -20 år 
26 %

21 -30 år
17 %

31 - 40 år
15 %
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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. 
Soliditetsgraden er som følge af en gennemsnitlig stør-
re balance faldet fra 30,5 % til 26,7 % - selvom egenka-
pitalen er steget, er balancens gæld steget mere og det 

medvirker til et fald i den gennemsnitlige soliditet. Soli-
ditetsgraden er et af banksektorens nøgletal. Ligesom 
banksektoren er presset på at opfylde egenkapital-krav 
m.v., så følger banker soliditetsgraden i virksomheder tæt 
– ligesom sammensætningen af gælden i balancen er et 
væsentligt parameter. Afkastningsgraden er faldet lidt, 
men ligger fortsat pænt på 4,1 %.
 

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
3,5 27,6 3,4 27,6 3,9 26,5 5,4 27,1

Afkastningsgrad              Soliditetsgrad

2016 2015 2014 2013
4,8 30,5

2017
4,1 26,7

2018

Virksomhedens ansatte
Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomhe-
der med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 47 af de 
116 virksomheder svarende til 41 %, mens 31 % af virk-
somhederne har under 10 ansatte.
  
I 2018 er der tilsammen oplyst at være 2.850 ansatte i 
de 116 virksomheder.

2 virksomhed:   100+ ansatte.
11 virksomheder:  51-100 ansatte.
20 virksomheder:  31-50 ansatte.
47 virksomheder:  11 - 30 ansatte.
36 virksomheder:  0-10 ansatte.

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.

Som det ses ovenover er der en positiv udvikling i an-
tallet af ansatte svarende til 24,6 medarbejder pr. virk-
somhed – i alt baseret på 2.850 ansatte i de 116 virk-
somheder. 

 Det er en stigning i forhold til 2017 på 1,2 %.

25

24

23

22

21

20
2016 2015 2014

23,7
23,0

23,8

2017

22,7

2018

24,6
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Afkast og soliditet
Det er værd at bemærke, at 
4 % flere virksomheder op-
når en afkastningsgrad på 
mindre end 7 % og samtidig 
præsterer en soliditetsgrad 
på over 21. Hele 43 % af de 
116 virksomheder når disse 
kriterier, mens der er sket 
et lille fald på 2 %-point i 
virksomheder, der opnår en 
afkastningsgrad på over 8 
og en soliditetsgrad på over 
21.
  

2016
116 virksomheder

2017
118 virksomheder

25% 27%

23%
25%

5%
9%

43%
39%

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad>21

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad>21

16%

12%

8%

4%

0%
3,5 5,9 9,0 15,4

Afkastningsgrad              Egenkapitalens forretningen

2016 2015 2014 2013
11,5

2018
4,7
2017

8,3 4,5 3,9 5,44,1 9,02016 2015 2014 2013

11000

10250

9500

8750

8000

I 1
.00

0 k
r.

20172018

INDTJENINGSANALYSE
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst ved at sæt-
te tallet over for afkastningsgraden. Hvor afkastnings-
graden viser virksomhedens evne til at tjene penge 
i forhold til den samlede kapital, der er investeret i 
virksomheden (herunder fremmedkapital), viser egen-
kapitalforrentningen virksomhedens evne til at tjene 
penge på den kapital, der er indskudt af ejerne. Det er 
relevant at være opmærksom på, at såfremt der i bran-

chen er foretaget store investeringer i større aktiver, 
kan dette medføre en lavere forrentning.
Egenkapitalen i kroner er gået markant frem i perio-
den og efter et par ”flade” år i 2014 og 2015, er der 
igen lagt penge på egenkapitalen, der nærmer sig kr. 
10,4 mio. i gennemsnit pr. virksomhed. Der er fortsat 
et godt stykke til en egenkapitalforrentningen i 2013, 
der toppede for perioden med hele 15,4 %.

Egenkapitalens udvikling Afkastningsgrad og Egenkapitalforretningen
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Udviklingen i årets resultat
Godt halvdelen har haft en positiv fremgang i årsresultat 
– den anden halvdel er gået tilbage. Det er dog lykkedes 
samlet set at forbedre resultatet i kroner som tidligere vist. 
Som det fremgår senere på side 15 er antallet af virksom-
heder med negativ egenkapital og negativt årsresultat fal-
det fra 4 til 3, ligesom antallet af virksomheder med en so-
liditet på under 20 og et negativt årsresultat er faldet fra 
12 til 9 i 2018. Den udvikling er positiv, men igen ser sam-
mensætningen af evnen til at skabe positive resultater ud 
til at være under forandring således forstået, at nogle er 
blevet bedre til at tjene flere penge og forbedre nøgletal, 
mens andre er blevet mindre gode til samme øvelse.

Indtjeningsanalyse
Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er ud-
tryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i 
regnskabet.
Efter en stabil bruttofortjeneste gennem en lang periode 
viste 2018-regnskaberne en markant positiv opblomstring 
til hele 12,3 mio. i gennemsnit og med en stigning i det 
primære resultat på kr. 1,6 mio. 
49 % af virksomhederne har oplevet en fremgang i brut-
toresultat – det er færre end for perioden 2016-2017 – se 
figuren – hvor tallet var betydelig større i den periode. Der-
med er bruttofortjenesten et område, der fortsat skal fo-
kuseres på – det er dog i kroner en flot fremgang, der også 
slår igennem på det primære resultat.
 

2017

10.590

1,509 892

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0 2016

Bruttofortjeneste

2015 2014 20132018

Primær resultat Årets resultat efter skat

10.655
10.213 10.326 10.387

12.317

1,156 1,073 1,2741.598 1,786

606 357 581913 1041

Bruttofortjeneste

3 %

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<1

Årets resultat efter skat

0-1 mio

1-5 mio

2 %

22 %
20 % 17 %

23 %

53 %

35 %

16 %

4 %4 %

5-10 mio

10-20 mio

20-40 mio

> 40 mio

Stigning

Fald

2017 - 2018
116 virksomheder

2016 - 2017
118 virksomheder

49 %

60,2 %

51 %

39,8 % 

Fordeling af nøgletal
96 af de 116 virksomheder har et positivt årsresultat – 2 
flere end året før – og 20 har et negativt årsresultat (4 
færre end året før). Samlet set en positiv udvikling for 
sammensætningen. 53 % tjener mellem kr. 0-1 mio. og 
det er en stigning fra 47 % året før og trækker det gen-
nemsnitlige tal ned. Modsat trækker det op, at der nu er 
2 virksomheder, der tjener mere end kr. 40 mio. – mod 
én virksomhed året før. Godt 1/3 af virksomhederne har 
en bruttofortjeneste på mellem kr. 1-5 mio. – i 2017 var 
det hele 42 %. Dermed er sammensætning af bidraget til 
bruttofortjeneste og årsresultat i en periode med foran-
dring, der vil være værd at følge.
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Overskudsgrad
Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen mellem Brut-
tofortjenesten og Primært resultat (og ikke som vanligt 
baseret på resultat mål i forhold til omsætning). Resultat 
før renter (analysen har ikke adgang til omsætningstal og 
derfor dette sammenligningsgrundlag), som fortæller hvor 
stor en andel Primært resultat udgør af Bruttofortjenesten. 
Overskudsgraden steg i 2017 fra 10,8 % til 14,2 %, men 
faldt i 2018 til 13,0 %.

I 2017 havde 16 % af virksomhederne en overskudsgrad 
på under 0 % - det tal er faldet til 13 %. Tallet for forbedring 
af overskudsgraden i kategorien 21 % eller mere er faldet 
fra 37 % af virksomhederne til 33 % af virksomhederne. 
Det giver sig udslag i et fald i den samlede overskudsgrad 
fra 14,2 % i 2017 til 13,0 % i 2018.

21 - 30%
15%

> 31%
18%

< 0%
13%

0% - 10%
28%

11%-20%
26%

Samlet 
overskudsgard
(Primær resultat/
Bruttofortjenesten)

20

15

10

5

0
2016

10,8 %

2015

10,5 %

2014

12,3 %

2013

17,2 %

2018

13,0 %

2017

14,2 %
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Balancen
Balancen er steget ganske betydeligt fra 2017 til 2018 
– med hele kr. 7 mio. i gennemsnit og er på sit højeste ni-
veau i perioden. Sammensætningen af balanceposterne er 
ikke analyseret og der kan derfor ikke drages en konklusi-
on på, hvordan sammensætningen evt. er ændret på de 
enkelte balanceposter, men blot konstatere, at balancen 
er steget markant. Dog ses tallet for sammensætningen af 
varebeholding som et af tallene fra balancen, der er steget 
markant. Varebeholdningen udgør typisk også den største 
del af balancen på aktiv siden.
 

Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 116 virksom-
heder er steget med godt 18 % så den i dag udgør kr. 24,3 
mio. per virksomhed – en markant stigning i kroner med 
ca. 3,7 mio. Varebeholdningen er primært sammensat af 
værdien af maskiner (nye og brugte) og reservedele, der 
ligger på lager m.v. Det har været en konstant stigning 
siden 2015 og det helt væsentlige i varebeholdingen er 
den aldersmæssige sammensætning af brugte maskiner 
og fordeling på nyt og brugt i forhold til det realiserede 
salg. Denne del af analysen vil have banksektorens bevå-
genhed og den enkelte virksomhed kan med fordel aktivt 
arbejde på netop at belyse sammensætningen af varebe-
holdingen.

 
Vækstudvikling
En positiv udvikling idet flere virksomheder skaber over-
skud og færre skaber underskud end året før. Det er væ-
sentligt at se på sammensætningen af de overskudsgi-
vende virksomheder.
Ud af analysens 116 virksomheder havde 96 virksomhe-
der et overskud i 2018 – et tilsvarende niveau som i 2012 
og hvor der i 3 år var en uheldig vækst i antallet af virk-
somheder med underskud, er dette nu vendt. 
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2 virksomheder med anden
virksomhedsform.81 virksomheder med

soliditet over 20
35 virksomheder med solidetet

under 20

116 virksomheder
85 Aktieselskaber

29 Anpartsselskaber

9 virksomheder med
soliditet under 20 

og negativ årsresultat

5 virksomheder har
nedbragt 

den kortfristede gæld

9 virksomheder har
øget

den kortfristende gæld

3 virksomheder med
negativ ejenkapital og

negativ resultat

OVERSIGT – alle virksomheder
 

NØGLETAL – 2018 REGNSKAB

KRITISK:

3 virksom-
heder:
Kapitaltabsreg-
ler jf. selskabs-
loven. Der er 
stærkt behov 
for restrukture-
ring af kapital-
grundlaget.

5 + 32 virksomheder:
Styrket kapitalgrund-
lag og egenkapital 
samt reduktion af 
balancen. Konsolide-
ring bør være i fokus i 
disse virksomheder.

20 virksomheder 
har behov for en
drifts- og handleplan 
for optimering, 
øget salg m.v. for 
genopregning af 
indtjeningen.

       79 virksomheder:
       Med soliditet over 21
 
  Antal Negativ EK og Soliditet Soliditet Soliditet Soliditet  Soliditet Negativt 
  virksomheder Nettoresultat under 0  1 - 20  21 - 30  31 - 50  51 +  nettoresultat

 A/S 85 3 5 21 23 23 13 16
 ApS 29 0 0 11 6 6 6 4
 Andre 2 0 0 0 1 1 0 0
 I alt 116 3 5 32 30 30 19 20
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Banksammenhæng
Bankerne har fået flere udfordringer siden den seneste 
rapport blev behandlet i september 2018. Store overskrif-
ter primært med Danske Bank og Nordea i spidsen for 
hvidvask-skandaler, investor- og kundeflugt og pres på 
indtjening og aktiekurser har øget stressniveauet på direk-
tionsgangene i disse to, men generelt alle bankdirektioner. 
Bankernes forretningsmodel er udfordret – og nye lånefor-
mer er både etableret eller på vej. Ikke bare i Danmark, men 
globalt.
Den øgede handelskrig primært mellem USA og Kina har 
påvirket markederne, aktierne og renteniveauet.
Indfasning af BASEL-reglerne fortsætter og Finanstilsy-
nets fortsatte falkeblik på den enkelte banks solvens og 
opfyldelse af hensættelseskravene fortsætter med ufor-
mindsket styrke. 
Det at maskinhandlerbranchen føler sig udfordret bør ikke 
stå alene, når medlemmer søger en dialog med sin bank 
om forhold, der kan forbedres i den enkelte virksomhed. 
Banksektoren har en kæmpeopgave foran sig på en lang 
række fronter. Men udgangspunktet vil være, at man som 
virksomhed selv kan fremlægge en plan for egne forhold, 
som er indrettet til at forbedre sin EGEN situation – f.eks.:
•  Egen plan for ejerskifte – helt eller delvist
•  Øget indtjening på nye/eksisterende  

forretningsområder
•  Etablering af advisory board/bestyrelse  

for at styrke ledelsen
•  M.v.

PERSPEKTIV – finansiering gennem banker vil fortsat 
stille krav om bedre indsigt i driften og forståelse for 
forretningsgrundlaget og den fremadrettede vækst, 
der planlægges.  Dertil kommer det evigt tilbageven-
de spørgsmål omkring ejer-/generationsskifte – som 
dog ikke specifikt er møntet på branchen, men snare-
re en generel opgave for stort set alle virksomheder 
med en ejer, der er fyldt 60 år. Fravalg af revideret 
regnskab er fortsat sjældent en beslutning, der ska-
ber tryghed i banken og det har bl.a. også haft indfly-
delse på politikerne, der i april 2019 besluttede, at 
de såkaldte en-krone selskaber ikke længere var en 
mulighed for iværksættere.

Bankmøder
Herunder en gentagelse af de hovedpunkter der blev drøf-
tet med en række bankers kreditafdelinger tilbage i 2016, 
men som stadig vurderes at kunne være til nytte som in-
put for den enkelte medlemsvirksomhed som inspiration 
og derfor gentages:

•  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 kan bruges 
           til banken løbende

•  Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren  
    ”fat” i sit lokale marked
•  Landbruget retter sig kun langsomt 
   – afhængighed af Rusland/Kina

•  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 aktierne
 •  Er sælgefinansiering muligt som en del af planen
 •  Kommer der flere professionelle investor-aktører 
       på banen med opkøb

•  Virksomhedspant som en positiv værdi – omsætnings
   aktiver kan bruges konstruktivt 

•  Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for bank-
   sektoren (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
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Bankanalyse og ansvarlige lån
•     79 virksomheder har en soliditet over 20 
•     3 virksomheder har en negativ egenkapital og  

negativt nettoresultat
•      9 virksomheder har et negativt nettoresultat 

og soliditet under 20 

De 9 virksomheder med et negativt nettoresultat og en 
soliditet under 20 er fordelt ud på følgende bankforbin-
delse: 

Bank    Virksomheder
Danske Bank A/S   1
Sydbank A/S    1
Den Jyske Sparekasse   1
Nordea Bank Danmark A/S  1
Nykredit Bank A/S   1
Ikke oplyste banker   4
I alt     9
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Bankforbindelser- oversigt
•  Af de 116 virksomheder oplyser 39 virksomheder ikke bankforbindelser
•  Af de 67 virksomheder som oplyser bankforbindelser, er markedsandelen vist nedenfor
Markedsandel fordelt på top 10 banker blandt de 67 virksomheder
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Et nyskabende Agromek
Vi kan se tilbage på Agromek 2018 med en rigtig god følel-
se. Forud for Agromek nr. 41 var vi lidt spændte på om og i 
givet fald, hvordan årets tørke og aktuelle afregningspriser 
ville påvirke stemningen i Herning. Lad det være sagt med 
det samme; Alle bekymringer blev gjort til skamme. Det 
blev et fantastisk Agromek med en god og positiv stem-
ning - og med et samlet besøgstal meget tæt på forrige 
år. Det er i sig selv godt gået. Det med besøgstallet på en 
messe er en sjov størrelse. For det er vel i bund og grund 
lige meget, hvor mange besøgende, der kommer - bare 
det er de rigtige, der kommer. Selvfølgelig kan man ikke 
generalisere så bredt, og der er en psykologisk faktor der 
spiller ind - men alligevel. Det må vel være kvalitet frem-
for kvantitet? Agromek 2018 blev også en nyskabende 
messe. Og hvorfor så det? Jo, en af grundende til, at det 
blev et nyskabende Agromek skyldes i høj grad de nye ak-
tiviteter og tiltag såsom Student Challenge, Agromania og 
Live-værksted. Den samlede overskrift er fokus på rekrut-
tering, uddannelse samt image. På vores Live-værksted 
havde vi besøg af 500 folkeskoleelever fra 7. klasse til 10. 
klasse. De blev hentet i bus på deres skole, kørt til Her-
ning, overværede vores Live-værksted - og fik derefter en 
guidet tur rundt på Agromek og blev introduceret til den 
samlede branche. Hvilken unik mulighed for at promovere 
vores verden. Og hvor var det positivt og havde en positiv 
afsmittende effekt. Så vidt vides var det første gang en 
sådan event foregik på dansk grund. Og det bliver ikke den 
sidste – for hele 61 % af de besøgende på Agromek kom 
forbi vores stand. Det er vi meget stolte over.

Forhandlerkontrakter – til fælles bedste?
Forhandlerkontrakter - aftalegrundlaget mellem importør, 
producent og forhandler er en helt afgørende hjørnesten 
i et konstruktivt samarbejde. Forhandlerkontrakten regu-
lerer hvilke produkter, der skal være i porteføljen, hvordan 
produkterne skal præsenteres, hvad man som forhandler 
må og ikke må samt ikke mindst, hvad der sker i tilfælde af 
”skilsmisse”. Sidstnævnte er et af de vigtigste parametre i 
aftalegrundlaget. Vores europæiske forhandlerorganisati-
on Climmar har netop offentliggjort en officiel stillingtagen 
til europæiske forhandlerkontrakter. Den centrale over-
skrift lyder, at kontrakterne skal være bedre balanceret og 
det helt centrale punkt er, at forhandlerne i dag står dårligt 
i tilfælde af, at de bliver opsagt som forhandlere. Et andet 

vigtigt område er, at de typiske konkurrenceklausuler er 
meget restriktive, samt at det ikke nødvendigvis altid er 
lykken at blive tvunget ind i et Full-line set-up. Oftest er 
forhandlerkontraker også med et meget kort opsigelses-
varsel - nogle gange helt ned til 6 måneder, og når kon-
trakten så samtidig typisk er ikke-eksklusiv, stiller det i 
udgangspunktet forhandleren dårligt. Også når man skal 
forhandle kreditter med banken. Ønsket er eksklusivkon-
trakter med realistiske opsigelsesvarsler afspejlende sam-
arbejdets længde og tyngde – med en indbygget passende 
kompensation ved eventuel opsigelse. Det står ofte impor-
tørerne frit for at oprette konkurrerende forhandlinger i 
forhandlerens område. Vi beder om en bedre balance, men 
har omvendt også forståelse for, at importørerne har et 
brand, som de skal beskytte, og derfor naturligvis har nog-
le ønsker og vilkår til et samarbejde med forhandlerne. Det 
er en meget vigtig faktor. Dette kan have mange former, 
og kunne f.eks. være returnering af reservedele og vare-
lager. Som det er i dag, skal forhandlerne investere mange 
penge for at være forhandler for et givent mærke. De inve-
steringer står ikke mål med risikoen, hvis forhandleren kan 
blive opsagt med kort varsel uden mulighed for kompensa-
tion eller eventuelle rettigheder til at aflevere varelager og 
reservedele tilbage.
Nu kan ovenstående meget hurtigt komme til at lyde fir-
kantet, og derfor er det vigtigt at understrege, at alt det-
te ikke er et diktat, men et konstruktivt samlet europæisk 
oplæg til hvordan vi sammen kan skabe nogle fornuftige 
rammer for både importør, producent og forhandler. 
I sidste ende skal forhandleren jo også være professionel 
og importøren og producenten skal beskytte sit brand. Vi 
lever i en fri verden og ingen tvinger forhandleren til at 
skrive under på kontrakten, men vi vil gerne have mere lige 
vilkår. Til fælles bedste. 
Vi oplever, at der er kommet godt gang i dialogen og der er 
en lydhørhed overfor, at vilkårene skal være mere i balan-
ce. Leverandørerne kan også godt forstå, at der skal være 
nogle vilkår, som kreditgiverne kan bakke op om.

Debatten er kørt af sporet
Er der en voksen tilstede? Indrømmet – Overskriften er tyv-
stjålet, men man kan ikke lade være. Nu går den snart ikke 
længere. Vi hører det konstant i TV, radio, aviser osv. I juni 
måned 2019 blev der afholdt folketingsvalg i Danmark. 
Valgkampen startede lang tid inden valget blev udskrevet 

Vores verden
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og blev den længste valgkamp i mands minde. Luften var 
tyk af populisme og overbudspolitik. Det helt store pro-
blem i Danmark er vel i bund og grund at vi sammenlignet 
med andre lande ingen problemer har. Men af og til lyder 
det jo nærmest, som om hele landet er ved at bukke under. 
Helt grundlæggende går det godt i Danmark. Vi har en god 
økonomi, lav ledighed, et trygt velfærdssamfund (verdens 
bedste?) og ikke mindst lav rente så langt øjet rækker. En 
dygtig iagttager af dansk politik har lavet en skarp analy-
se. Hans analyse er, at når det går dårligt i Danmark med 
recession og høj arbejdsløshed og dertilhørende usikker-
hed - ja så er det, der optager befolkningen, emner som 
økonomi og indvandring. Og når det går godt i Danmark, 
som det gør nu, ja så er det emner som miljø og klima der 
står højest på dagsordenen. Og det er fuldstændig kor-
rekt. I valgkampen handlede debatten om miljø, klima og 
tilbagetrækning (og det gør det stadigvæk). Den fik ikke 
for lidt. Hvis vi kigger på diskussionen omkring tilbage-
trækning, så er der et vigtigt spørgsmål som politikkerne 
ikke forholder sig til: Hvis man skal kunne gå tidligere på 
pension, hvor skal arbejdskraften så komme fra i en peri-
ode som nu med historisk lav ledighed? Og miljø og klima-
debatten. Diesel skal ”bare” forbydes – også selvom meget 
tyder på, at nye dieselmotorer faktisk har et lavere samlet 
klimaaftryk end elbiler. Men det er ikke et populært stand-
punkt. Vi savner en faktabaseret diskussion – til gavn for 
landmænd og maskinhandlere.

Chefmøder og Brexit
På vores Chefmøder var der fokus på Brexit og de mulige 
konsekvenser for dansk landbrug og maskinhandlerbran-
chen. Hovedkonklusionen indtil nu er, at vi ikke er blevet 
meget klogere på de afledte effekter. De seneste ugers 
tragikomiske situation i Storbritannien har ikke gavnet hå-
bet om en mindelig løsning.  Men noget vi har styr på, er at 
forsvare de danske farver! WorldSkills 2019. Verdensme-
sterskabet for håndværksfag. Det løb af stablen i august 
måned i Kazan, Rusland. Anders fra Thisted forsvarede de 
danske farver og branchen på fornem vis. Det blev ikke 
til en medalje i denne omgang – men ingen på det dan-

ske landshold opnåede en placering i top-3. Med de store 
danske talenter fortæller det en del om det ekstremt høje 
niveau, der konkurreres på. Det er virkelig marginalerne, 
der afgør det. Men tak for indsatsen Anders, godt kæmpet! 
Det er helt afgørende, at vi har nogle rollemodeller som 
Anders, der gerne vil stå frem og kæmpe for de danske 
farver - og dermed promovere en fantastisk uddannelse 
og en spændende branche.
At den danske maskinbranche er alsidig, understreges 
også af det tætte samarbejde vi har med de danske red-
skabsproducenter som f.eks. Fransgård i det nordjyske. 
Virksomheden er en del af den perlerække af danske virk-
somheder fra landbrugsmaskinbranchen, som efterhånden 
henter langt størstedelen af deres omsætning på eksport.
SIMA i Paris er et godt billede på dette. 
Med sine knap 1.800 udstillere og 230.000 besøgende er 
det den tredjestørste landbrugsmesse med Agritechnica 
som en klar nummer et - og EIMA som nummer to. Igen i 
2019 er Danmark stærkt repræsenteret blandt udstillerne. 
Når man går rundt på SIMA, bliver man altså stolt. Stær-
ke danske redskabsproducenter som Fransgård, Bogballe, 
HE-VA, Hardi, Dal-Bo og Bredal er blandt udstillerne. Det 
kan vi godt tillade os at være stolte over - at et lille land 
som Danmark markerer sig så stærkt internationalt og har 
så stærke brands inden for landbrugsmaskinbranchen. 
Men hvordan gør de det? Hvad er DNA’et i virksomheder 
som disse? En lille lommefilosofisk analyse kommer her. 
Som udgangspunkt er hovedparten meget veldrevne (og 
profitable) familieejede virksomheder med en kæmpe 
passion for produktet og landbrugsbranchen som hel-
hed. Men også kendetegnet ved, at de tidligt ville mere. 
De ville vækste. Og her kommer det internationale fokus 
selvfølgelig. Udgangspunktet var og er nemlig også et re-
lativt lille hjemmemarked - med et begrænset volumen og 
vækstpotentiale. Skal der vækstes, skal man udover Dan-
marks grænser. Som tommelfingerregel har ovennævnte 
virksomheder vel en eksportandel på 90 % - og årelang er-
faring med eksport. Til gavn og glæde for en samlet dansk 
landbrugsbranche.

19 Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



Verden omkring os

Året går på hæld - og 2019 blev en politisk thriller - nog-
le vil nok nærmere sige gyser eller splatter… Kært barn 
har mange navne, men spændende blev det. En despe-
rat kamp omkring Storbritanniens udtræden af EU gik 
ind i en ny og afgørende fase. Den såkaldte Brexit skal 
være på plads, når landet udtræder ultimo oktober, 
med mindre man enes om endnu en fristforlængelse 
på 2-3 måneder, hvilket vel ikke er et urealistisk scena-
rie. Konsekvenserne ved en ”hård” Brexit er nærmest 
uoverskuelige. Det store problem er, at man jo aldrig har 
prøvet en lignende situation tidligere, og derfor er der 
ingen facitliste. Men realiteternes alvor er så småt ved 
at gå op for den britiske befolkning - og nok også for en 

del af de populistiske politikere - de såkaldte ”Brexite-
ers”. Brexit er vel et af de værste eksempler på politisk 
populisme. Og reelt ved vi ikke, hvad det kommer til at 
betyde for f.eks. Danmark, herunder dansk eksport. 

Herhjemme var 2019 et valgår. I juni måned, nærmere 
bestemt på Grundlovsdag, blev der afholdt valg til Fol-
ketinget. Den nu tidligere VLAK-regering har været en 
af de mest landbrugsvenlige, vi har haft i rigtig mange 
år - i hvert fald indtil valget. En regering bestående af 
tre forskellige partier skal tækkes mange vælgergrup-
per, og i den siddende regerings første leveår var der 
fokus på provinsen og landområderne. Eksemplerne er 

2019 blev en politisk thriller
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Landbrugspakken og ikke mindst udflytningen af stats-
lige arbejdspladser. Da valget begyndte at nærme sig, 
blev fokus rettet mod vælgerne i byerne. Den grønne 
dagsorden hersker. Det var her slaget kom til at stå – og 
vi vælgere var vidner til overbudspolitik og populisme i 
stor skala. Hvad adskiller i grunden de store partier på 
Christiansborg? I bund og grund er de enige om det me-
ste – herunder også den økonomiske politik. Det blev et 
klima-valg. Og efterfølgende er den dagsorden stadig 
dominerende. Det er den grønne dagsorden de kæmper 
om, det kunne godt gå hen og blive en træls omgang for 
dansk landbrug og fødevareklyngen i sin helhed. Nu har 
vi så fået en ny S-regering hvis parlamentariske grund-

lag består af rød-grønne partier. S-regeringen kan ikke 
levere meget til dem på den økonomiske politik – det 
bliver klima og miljø, de skal levere på. Spændende.

Efteråret 2019 blev også til et exit for en af de stør-
ste danske politikere i nyere historie. Tidligere stats-
minister Lars Løkke Rasmussen trak sig som formand 
for Venstre. Et ærgerligt exit for en stor reformator og 
statsmand. Herfra skal lyde en stor hyldest til Lars Løk-
ke Rasmussen. Han har gjort mange gode ting for Dan-
mark – og med vores briller skal især fremhæves Land-
brugspakken, som han lancerede som oppositionsleder 
under Agromek 2014. 
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Afsætning af traktorer og maskiner 2018/19

Traktorregistreringen 
2018
I 2018 blev der i alt nyregistreret 1.409 stk. 
Det er 506 stk. færre end i 2017, det svarer til 
et fald i 2018 på 26,4 %. 

I 2019 er tallet for månederne januar til 
og med august – naturligvis endnu ikke for 
hele året. Til sammenligning kan man sige, 
at sidste års januar-august tal i beretnin-
gen var på 894 stk., og dette års januar-
august tal er 1016 stk., så indtil videre en 
markant stigning på 122 stk. svarende til 
13,6 % stigning i indregistreringerne i år. 
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Mejetærskersæsonen 
2018-2019 
i perioden 1.9. 2018 til 31.8. 2019
Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 224 sidste år 
til 158 i perioden i år, svarende til et fald på 66 styk,  
hvilket er en nedgang i salget på 29,46 %.

Finsnitteresæsonen 
2018-2019 
i perioden 1.9. 2018 til 31.8. 2019
Salget af finsnittere er steget fra 22 i perioden sidste 
år til 31 i perioden i år. En forøgelse i salget på 9 styk, 
hvilket er en stigning på 40,9 %.

Pressersæson 
2018-2019 
i perioden 1.9. 2018 til 31.8. 2019
Pressersalget er steget fra 80 i perioden sidste år til 
106 i perioden i år. En forøgelse i salget på 26 styk, og 
dermed en stigning på godt 32,5 %.
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Naturen er underfundig, lunefuld, foranderlig og uforudsigelig.

Det ene år er vådt og besværligt, det næste år er tørt og næ-

sten ufrugtbart, begge forhold er ikke til at planlægge sine 

kommende afgrøder efter, for hvordan bliver forholdene i løbet 

af det næste år? Det kan jo endda være svært at forudse vejret 

med en vis sikkerhed mere end et døgn frem.

Sidste års tørke og tørre høst blev få steder bedre end forven-

tet, samtidigt var tørken den samme i ret store dele af Europa 

og uden for Europa, dermed har forventningerne til afgrødepri-

serne været skruet lidt op. Det har dog vist sig, at afgrøderne 

i siloerne ikke har været så stor en skattekiste, som nogle hå-

bede på.  

Sommerens tørke var særdeles hård ved årets kornhøst, som 

endte på 7,2 millioner tons, 28 % mindre end i 2017, og 23 % 

mindre end gennemsnittet.

Alle kornafgrøder havde faldende arealudbytter, og det samle-

de danske kornudbytte per hektar faldt med 26 % fra 2017 til 

2018, svarende til et fald på 18 hkg/hektar. Vårbyg var areal-

mæssigt den mest betydende afgrøde, efterfulgt af vinterhve-

de. Vårbyg faldt fra 58 til 44 hkg/hektar, hvilket er det laveste 

niveau siden 1992. Vinterhvede faldt fra 83 til 65 hkg/ha, sva-

rende til niveauet i 2010 og 2011. Det største relative fald var 

for havre og blandsæd, som faldt med 32 % fra 54 til 37 hkg/

hektar, viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

En væsentlig del af vækstsæsonen var præget af det tørre 

vejr, og i maj-juli lå nedbøren 50-75 % under de seneste års 

gennemsnit i perioden 2006-2015. August var en varm måned 

som juni og juli, men med gennemsnitlig mængde regn. I alle 

tilfælde er der regionale variationer.

Udover den tørre sommer, betød det våde efterår 2017, at en 

del landmænd måtte opgive vinterafgrøder til fordel for de la-

vere ydende vårafgrøder. Arealet med vinterhvede faldt med 

179.000 hektar svarende til 31 %, fra 2017 til 2018 og vårbyg 

steg omvendt med 171.000 hektar. Med samme arealfordeling 

af alle afgrøder, korn, raps og bælgsæd, som i 2017, ville det 

samlede høstudbytte alt andet lige have været 5 % højere i 

2018.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser det samlede areal med 

korn faldt med 2 % fra 1.443.000 hektar i 2017 til 1.416.000 

hektar i 2018. Vårbyg stod for halvdelen af det samlede kor-

nareal i 2018.

Udtalelser fra en planteavler: 

-Vi høstede et betragteligt lavere udbytte, og da vi ikke 

kendte til de forhøjede kornpriser på det tidspunkt, så 

det hele meget sort ud, siger planteavleren, der i dag 

glæder sig over, at kornpriserne trods alt steg.

- Det har mindsket skaden, men det har selvfølgelig ikke 

fjernet den. Det kom nemlig på et år, hvor vi ikke havde 

ret mange afgrøder.

 - Jeg står med et tab, men jeg har været heldig. Planteav-

lere afsætter korn løbende, og da vi nåede høsten, havde 

jeg ikke fået afsat så meget, som jeg kunne have gjort. 

Det, der ikke var afsat, kunne vi så sælge til en højere 

pris. Vi ender kun med en omsætningsnedgang på om-

kring 15 % på grund af det, og det er et beskedent tab. 

Men det er ikke tilfredsstillende.

De to billeder viser den samme landmand, Steen Bjerggaard 

Hansen fra Bullerup Bjerggaard ved Odense, på den samme 

mark. Det første billede viser en ussel vårbygmark i tørkesom-

Landbruget 2017, 2018 og 2019

2018  2019
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meren 2018, det andet samme mark, nu med rug i 2019. 

De to fotos er begge taget i juni måned. 

   

”Man tør jo næsten ikke sætte forventningerne for højt 

op, men indtil videre tegner det godt”, siger Steen Bjerg-

gaard Hansen og fortsætter: 

”Vi driver en svineproduktion med opfodring af alt hjem-

meavlet korn. I 2018 manglede halvdelen af foderet fra 

vores egne marker. I år ser det langt mere lovende ud”, 

lyder det optimistisk. 

Han ville dog ikke spå om høsttidspunktet, men mener at 

det tidsmæssigt ligner en normal høst.

Landmand Niels- Erik Halgaard ved Holstebro er optimist.

- Man er ikke sikker, før man har det i siloen. Men vi har 

ikke haft varme som sidste år, og vi har fået noget vand 

den seneste måneds tid. Det betyder, at kernerne er fyldt 

godt op. Sidste år var der 30 grader og blæst, som sved 

alting af, siger Niels-Erik Halgaard. 

Han mistede sidste år op mod 25 % af sit udbytte. I år forventer 

han det stik modsatte resultat.

- Vi får nok den største kornavl i fem til seks år og rapsen 

ser også fornuftig ud.

De fleste danske landmænd har desuden enten dyrehold, som 

skal bruge afgrøderne til foder, eller har solgt afgrøderne til an-

dre priser inden høsten. Dermed har købekapaciteten ikke væ-

ret ret stor i det forgangne år, hvilket har både kunnet ses og 

høres ved de primære kunder i landbruget, men også ved nogle 

medlemmer i foreningen, der ikke har kunnet melde om noget 

stort salg på maskinsiden.

Det har fået flere husdyrproducenter til at regne på produkti-

onsøkonomien, og efterfølgende har flere enten valgt at redu-

cere dyreholdet, eller er helt holdt op med at producere.

Blandt andet var der en økologisk landmand i Følle nær Aarhus 

- Mikkel Juhl Nielsen, der valgte at sende flere af sine køer til 

slagtning i juli måned sidste år. Markerne var knastørre, og der 

var ingen græs til kvægavlerens køer og kalve.

- Det var svært at se lys for enden af tunnelen dengang. 

Det er aldrig sjovt at skulle reducere sin produktion, fordi 

der ikke er foder nok, eller fordi foderet, der skal supple-

res med, bliver for dyrt, siger Mikkel Juhl Nielsen.

- Selvfølgelig har man så færre køer til at spise det fo-

der, man ikke har, og det kan være en hjælp på kort 

sigt. Samtidig har man dog også færre køer til at give 

mælk, og derfor bliver det en dårlig løsning på lang sigt 

at slagte flere køer.

Da det var allerværst, kom støttepakken fra regerin-

gen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det betød, 

at Mikkel Juhl Nielsen for en periode kunne sænke ind-

holdet af grovfoder i foderet fra 60 til 50 % uden at 

miste status som økologisk landmand.

- Hjælpepakken var selvfølgelig en hjælp, men det var 

ikke hjælpepakken, der reddede os. Vi var heldige, at 

efteråret artede sig relativt fint. Græsmarkerne be-

gyndte at gro, da der kom regn i august måned, siger 

Mikkel Juhl Nielsen.
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2018  blev sidste år som svineavler for Flemming Gadensgaard fra 

Sæby. Efter en lang og hård sommer med stigende svinepriser og 

mangel på foder turde han ikke lægge flere millioner i sit landbrug.  

 

 - Det hele virkede håbløst efter tørken, og da jeg lavede bud-

get, kunne jeg se, at det ville koste en million at køre landbruget 

1,5 år mere. Så mange penge turde jeg ikke låne. Jeg var pylret, 

men jeg har ikke fortrudt det. 

- Jeg lavede 13.000 grise om året, men det duede ikke. 

Der var for få penge i det til sidst, og det blev for usikkert. 

Det er jo vores hjem, og vi havde ikke lyst til at gå konkurs 

og flytte. Vi var nødt til at stoppe, inden det gik galt, lyder 

det fra landmanden gennem 32 år.

Hans liv har ændret sig fuldstændig på få måneder.

- Før havde vi flere ansatte, men jeg har gået alene, siden 

vi tog beslutningen. Helt alene. Det er godt nok mærke-

ligt, siger han og forklarer, at staldene skal tømmes, når 

de sidste 1000 smågrise og resterne af kornet fra mar-

kerne er solgt. - Så skal jeg være lønmodtager. Det bliver 

helt mærkeligt at skulle smøre madpakke og tage på ar-

bejde i stedet for at have folk til at arbejde her. Det er jeg 

mest bange for. Vi mennesker er jo bange for forandring.

Lige som Flemming fra Sæby er der flere andre, som også opgi-

ver produktionen på landet og lejer henholdsvis jorden og/eller 

staldanlæg ud til andre, som derved ikke har den store investe-

ringsomkostning. 

En del bruger også forpagtningen af såvel jord som staldan-

læg til en slags indledende generationsskifte, hvor de unge 

kan komme til at producere uden at skulle komme med en stor 

opsparing, og på den måde bedre kan arbejde sig op og helt 

kunne overtage på sigt. Der er stordriftsfordele ved at have et 

stort produktionsapparat, derfor er der også mange af de store 

bedrifter, der også forpagter, for på den måde at udvide bedrif-

terne på en billigere måde. Dette sker især når bankerne lukker 

nabo-bedriften. At have en stor bedrift betyder også, at det bli-

ver svære at finde en, der kan og vil overtage, og ikke mindst 

omkring finansiering i et pengeinstitut.
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Udviklingen af forpagtede arealer i pct. 

Kilde Danmarks statistik.

26Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15%

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Udviklingen af forpagtede arealer i pct. 

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

Bytteforholdet   … 95 99 8,9 4,9

Jordbrugets salgsprodukter  1.000 98 103 9,7 5,2

Vegetabilske salgsprodukter  308 120 117 13,0 -2,4
Heraf

Korn   131 127 126 25,3 -0,7

Raps   33 105 105 8,2 0,9

Grøntsager og prydplanter  78 117 115 8,0 -1,5

Animalske salgsprodukter  692 90 100 8,8 11,4
Heraf

Kvæg   46 91 91 -10,4 -0,6

Svin   308 92 120 23,2 30,6

Fjerkræ   26 99 99 1,6 -0,7

Mælk   195 112 112 2,6 -0,2

Forbrug og investeringer  1.000 104 104 0,7 0,2

Forbrug i produktionen  876 105 105 1,9 0,3
Heraf

Energi   49 117 119 2,2 1,6

Gødningsstoffer   37 95 93 -1,0 -2,5

Plantebeskyttelsesmidler  35 98 98 -2,7 0,0

Foderstoffer   297 104 104 7,0 0,0

Vedligeholdelse og reparation  81 100 100 -4,5 0,0

Investeringsgoder  124 97 97 -6,6 0,0

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt 
gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter. Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

I øjeblikket er det en god måde at starte sin bedrift på, da bytte-

forholdet dvs. den pris man kan få kontra det det koster at pro-

ducere produkterne faktisk er ret godt, hvis man ikke samtidigt 

har en stor gæld at betale af på. 

I øjeblikket er vilkårene for at låne penge og spare penge op 

ikke gunstige på trods af gode renteforhold. Det er svært at få 

lov at låne penge, samtidig er det svært at spare penge op til 

udbetaling, da flere banker kræver indlånsrente for indeståen-

de over kr. 750.000.

Tørken i 2018 og svinepest i Asien medfører 

højere afregningspriser  

Fra andet kvartal 2018 til andet kvartal 2019 steg priserne på 

jordbrugets salgsprodukter 9,7 %. Det skete på baggrund af en 

stigning på 13,0 % for de vegetabilske salgsprodukter, hvilket 

især skyldes, at prisen på korn steg 25,3 % og grøntsager og 

prydplanter med 8,0 % som følge af tørken i sommeren 2018. 

De animalske salgsprodukter steg med 8,8 %, hvilket kan hen-

føres til især de kraftige prisstigninger på svin. De stigende ver-

densmarkedspriser på svin skyldtes især stor efterspørgsels af 

svinekød fra Kina, pga. afrikansk svinepest, som har medført 

kraftig nedgang i bestanden af svin i landet. 

De animalske salgsprodukter udgør 69 % af det samlede salg. 

Mælk og svin udgør tilsammen halvdelen af jordbrugets salgs-

produkter og har derfor stor betydning for den samlede pris-

udvikling.   

                Prisindeks           Ændringer
                  2015-vægt-                1. kvt.                  2. kvt.     2. kvt. 2018                  1. kvt. 2019 
      fordeling                 2019         2019   - 2. kvt. 2019       2. kvt. 2019
                                                   promille           indeks, 2015 = 100                         pct.
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Landbrugets økonomi markant forringet i 2018 
Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2018 er foreløbigt 
opgjort til kr. 23,1 mia. Det er kr. 6,1 mia. lavere end året 
før, svarende til en nedgang på knap 21 %, men bedre end 
i 2015 og 2016. Flere faktorer har haft stor betydning 
for udviklingen i 2018. Tørken trak høstudbytterne ned 
og havde dermed en negativ indvirkning på udviklingen 
i mængden af den vegetabilske produktion. Det blev dog 
delvist udlignet af højere priser på de vegetabilske salgs-
produkter. 

Svinebedrifter ramte et lavpunkt 

– men kommer igen i 2019  

Driftsresultatet for heltidsbedrifter med svin faldt med kr. 2,2 

mio. fra rekordresultatet i 2017 til kr. -0,3 mio. i 2018. Det dår-

lige resultat skyldes især to forhold: Manglende efterspørgsel 

efter smågrise i vigtige aftagerlande som følge af usikkerhed 

med afrikansk svinepest i Europa samt højere foderpriser og 

mindre eget foder til rådighed som følge af tørkehøsten. Den 

bedste fjerdedel af svinebedrifterne formåede alligevel at lan-

de et positivt driftsresultat på kr. 1 mio. Svinebedrifterne som 

helhed kommer imidlertid igen i 2019, hvor noteringen på svin 

og smågrise nærmer sig rekordniveauer. Det skyldes kraftig ef-

terspørgsel efter svinekød fra Asien, hvor svinepesten er ude 

af kontrol, og dele af svinebestanden må slås ned. 

Mælkeproducenter kom bedst gennem 2018 

Selvom mælkeprisen faldt med 5 % i 2018 og medførte fald i 

driftsresultatet til hhv. kr. 0,70 mio. for konventionelle og kr. 

0,65 mio. for økologiske bedrifter, var mælkeproducenternes 

resultater bedre end for svineproducenter, pelsdyravlere og 

planteavlere. Også efter ejeraflønning var der i gennemsnit 

tale om positive resultater.  

Mindre tilbagegang for planteavlsbedrifter 

For heltidsbedrifter med planteavl faldt driftsresultatet med kr. 

0,1 mio. til kr. 0,4 mio. i 2018. Udbyttet i f.eks. hvede faldt med 

23 % jf. statistikbanken.dk/HST77, men kompenseredes delvis 

af 15 % højere pris, jf. jordbrugets prisforhold 2018.  

Pelsdyrbedrifterne lider 

Uligevægt mellem udbud og efterspørgsel har de seneste tre 

år betydet magre resultater for pelsdyrbedrifterne. 2018 udgør 

med et driftsresultat på kr. -0,9 mio. et lavpunkt. Selv den bed-

ste fjerdedel af pelsdyrbedrifterne målt på driftsresultat havde 

minus i 2018. Auktionerne i første halvår 2019 tyder ikke på 

umiddelbar bedring, og i følge pelshuset Kopenhagen Fur fal-

der den danske produktion med 26 % i 2019. 

 

Regnskabsresultater for landbrug

   Heltidsbedrifter   Deltidsbedrifter    Alle 

 2016 2017 2018* 2016 2017 2018* 2016 2017 2018*

      antal

Bedrifter 9 789 9 763 9 545 18 389 17 091 16 483 28 178 26 854 26 027

    pr. bedrift

Arealanvendelse, ha 187 192 189 36 37 40 89 93 94

Dyreenheder, antal 215 217 222 6 6 5 79 83 85

   

           1.000 kr. pr. bedrift

Resultat af primær drift 696 1 408 617 -33 -17 -6 220 501 223
Finansieringsomkostninger 909 938 891 87 77 87 373 390 382

Generelle driftstilskud 462 476 467 79 79 84 212 223 225

Driftsresultat 249 946 193 -41 -15 -9 60 334 65
Driftsresultat efter ejeraflønning -222 474 -277 -205 -185 -183 -211 55 -217
 

    pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad 1,6 3,2 1,5 -1,5 -1,4 -1,1 0,8 2,1 0,8

Soliditetsgrad efter hensættelser 23,3 23,7 22,4 45,1 47,6 45,4 30,4 31,2 30,2

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal. Kilde: Statistikbanken.dk/JORD1, JORD2 og JORD3
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Landbrugets bruttofaktorindkomst

   2016 2017* 2018* Ændring    
          2017-18
                     mia. kr.    mia. kr.               mia. kr.                         pct.

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)  21,9 29,2 23,1 -20,7
A Bruttoproduktion (B+C+D)  75,1 83,6 76,8 -8,1 
B Salgsprodukter  70,3 77,9 72,1 -7,4
 Vegetabilske produkter i alt  25,2 27,7 25,5 -8,2
 Korn  9,8 10,9 9,5 -12,6
 Animalske produkter i alt  45,0 50,1 46,6 -7,0
 Kvæg  3,0 3,1 3,3 5,1
 Svin  22,2 24,2 20,6 -14,8
 Mælk  12,6 16,1 16,0 -0,7
 Pelsskind  4,3 3,8 3,6 -3,8
C Værdi af landbrugsmæssige tjenester
 og sekundære aktiviteter  5,6 5,3 5,3 -1,1
D Lager- og besætningsforskydninger  -0,8 0,4 -0,5 -230,0
E Forbrug i produktionen i alt  59,1 59,9 60,3 0,6
 Energi  2,9 3,0 3,3 7,4
 Gødningsstoffer  2,3 2,6 2,7 2,9
 Bekæmpelsesmidler  2,0 2,0 2,0 -2,0
 Foderstoffer  25,4 24,7 25,5 3,3
F Direkte tilskud  7,0 6,6 7,7 16,8
G Skatter og afgifter  1,0 1,0 1,1 3,2

 * Foreløbige tal.
 Kilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1.

Det er et faktum, at der er blevet færre bedrifter med køer, og 

antallet af køer på landsplan er reduceret. Det er svært at afgø-

re, om det primært skyldes mælkekvoter, stordrift eller at kø-

erne i de senere år er blevet nogle værre miljø ”svin”, hvis man 

kan sige det om køer? Der var 2.884 bedrifter med malkekøer 

i 2018 mod 3.886 bedrifter i 2012. I samme periode er den 

gennemsnitlige besætningsstørrelse steget fra 151 malkekøer 

til 200. Samlet set er antallet af malkekøer samtidig faldet 2 %, 

men på trods af det, er produktionen af mælk steget, hvilket 

skyldes, at malkekøerne har haft en ydelsesfremgang hvert år.

I Sydjylland findes 207.000 malkekøer, hvilket er 36 % af Dan-

marks 567.000 malkekøer per 30. juni 2019. 90 % af malkekø-

erne findes i Jylland. På landsplan faldt den samlede bestand af 

kvæg med 3,1 % til 1.512.000 stk. i forhold til samme tidspunkt 

sidste år. Malkekøerne blev 1,5 % færre, mens der var større 

nedgang i bestanden af tyre, kvier og ammekøer. Den mest ud-

bredte kvægrace i Danmark er Dansk Holstein, som udgør over 

50 % af alt kvæg.

29 Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



     

         

Kvæg i alt  1 560 453 1 546 376 1 530 136 1 512 569 1 512 216 -48 237 -3,1

Tyre og stude  261 332 256 172 252 178 244 809 240 254 -21 078 -8,1
Under ½ år  126 974 124 899 114 700 109 745 114 179 -12 795 -10,1

½ år-<1 år  89 742 88 836 98 818 94 414 82 638 -7 104 -7,9

1-<2 år  32 957 30 739 28 179 30 050 31 956 -1 001 -3,0

2 år og over  11 659 11 698 10 481 10 600 11 481 - 178 -1,5

Kvier  632 510 628 082 622 990 617 392 618 327 -14 183 -2,2
Under ½ år  164 785 167 576 161 306 156 882 159 462 -5 323 -3,2

½ år-<1 år  156 174 150 982 158 762 161 020 153 821 -2 353 -1,5

1-<2 år  261 301 259 773 256 108 255 342 260 159 -1 142 -0,4

2 år og over  50 250 49 751 46 814 44 148 44 885 -5 365 -10,7

Heraf:

Drægtige kvier  182 807 175 495 176 398 178 806 178 924 -3 883 -2,1
1-<2 år  154 346 147 578 149 520 154 744 155 109 763 0,5

2 år og over  28 461 27 917 26 878 24 062 23 815 -4 646 -16,3

Køer  666 611 662 122 654 968 650 368 653 635 -12 976 -1,9
Malkekøer  575 423 572 247 569 959 566 210 566 639 -8 784 -1,5

Ammekøer  91 188 89 875 85 009 84 158 86 996 -4 192 -4,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.

Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

stk.                                    stk.                               stk.                                  stk.                                 stk.                                   stk                               pct

                                      2018                                                           2019                                                 Ændring

       30. jun                30. sept.             31. dec.              31. marts                 30. juni                      30. juni 2018 

                                                                                                                                                               - 30. juni 2019

Kvægbestanden

Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering
Kilde: www.statisikbanken.dk/kvaeg5
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Tilsyneladende er det et KÆMPE problem at køerne prutter og 

bøvser, og derved udleder for meget CO2, det betyder, at kø-

erne er blevet en meget udskældt spise og man nærmest er 

miljøsvin, hvis man tillader sig at spise en god rød bøf fra en ko, 

der er opvokset i Danmark. Man kan undre sig over, at det skulle 

betyde SÅ meget, om man spiser en rød bøf, hvis altså den ikke 

er opvokset i Argentina eller Australien, slagtet og efterfølgen-

de fragtet hele vejen til Danmark for at blive spist, det må da 

være et langt større CO2 belastning og miljøproblem. 

Med verdenens befolkningstilvækst og et stigende antal kine-

sere, hvor flere bliver rigere og dermed også får øget mulighed 

for at købe oksekød, betyder, at samtidigt med at vestens lande 

opfordres til at spise mindre oksekød, stiger forbruget af okse-

kød i de andre lande. 

 

Som tidligere nævnt er afrikansk svinepest, sammen med fær-

re grise grundet tørken medvirkende til, at indregningsprisen 

på grisekød er steget ret så meget. Flere asiatiske lande er ramt 

af denne sygdom i grisebedrifterne. Sammen med et voksende 

befolkningstal, der også har øget økonomisk kapacitet, bety-

der det, at Kina har importeret meget mere kød end de plejer, 

faktisk opnåede Kina at blive verdens største importør af kød.

Det vil sige, at Kina importerer den største mængde fjerkræ, 

fåre-, okse-, og svinekød samt biprodukter, skriver Meat & Li-

vestock Australia.

Det store land i øst har længe været verdens største forbruger 

af kød med et forbrug på 46 % af verdens svinekød, 15 % af 

fjerkræ, 11 % af oksekød og 33 % af fårekød i 2018.

Men mængderne, som Kina importerer, er stigende. Andelen af 

verdens oksekødimport er steget fra 4 % i 2009 til 23 % i 2019.

For import af svinekød er stigningen gået fra 12 % til 26 %, og 

fortsætter sygdommen afrikansk svinepest sin hærgen i Kina 

og Asien kan det tal stige yderligere.
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Vi gider ikke 

købe økologiske æg 

-  nu dropper landmænd 

økotanken 

  

Drop økologi og slagt dine høns. En drastisk melding i tider, hvor 

bæredygtighed og økologi i den grad vinder frem.

Meldingen til flere producenter af økologiske æg er da også 

ganske uventet. Det fortæller sektorchef i Danske Æg, Jørgen 

Nyberg Larsen, i et interview med Landbrugsavisen. 

To ud af tre forbrugere 
køber det billigste æg
Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef i 

Danske Æg til Landbrugsavisen.

- Man troede, flere ville købe økologiske æg, efter buræggene 

stort set forsvandt for et par år siden. Men der er stadig cirka to 

ud af tre forbrugere, der køber det billigste, siger Jørgen Nyberg 

Larsen til Landbrugsavisen. 

I de sidste måneder har de danske pakkerier modtaget flere 

økologiske æg, end de har kunnet sælge.

Det betyder, at det er aftalt med en god håndfuld økologiske 

producenter, at de i en periode omlægger deres produktion til 

skrabeæg eller frilandsæg. Det fortæller sektorchef for Danske 

Æg, Jørgen Nyberg Larsen. 

En konsekvens af overskuddet er også, at man er begyndt at 

slagte de økologiske høns tidligere. Før producerede en høne 

gerne æg i 76 - 80 uger, mens de nu sendes til slagteri efter 

omkring 72 uger.

Sektorchefen tror dog ikke, at det kommer til at have stor øko-

nomisk betydning for den håndfuld af producenter, der har 

måttet lægge om.

”Selvom de får mindre for deres skrabe- eller frilandsæg, så slip-

per de til gengæld for en række udgifter som økologisk opdræt 

eller økologisk foder. Men det er selvfølgelig træls ikke at få lov 

at producere det, man er gearet til”, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Et lyspunkt for ægproducenterne er dog, at pakkerierne har 

kunnet bruge overskuddet til at øge indsatsen på eksport-

markederne og skubbe til salget uden for Danmarks grænser. 

Jørgen Nyberg Larsen fortæller, at man nu har kunder i både 

Tyskland og Mellem- og Fjernøsten.

Frugt og grøntsager trækker økologisalg op

Detailsalget af økologiske varer steg 14 % på ét år og udgjorde 

kr. 12,9 mia. i 2018 mod kr. 11,3 mia. i 2017. Frugt og grønt 

udgjorde alene 38 % af den samlede stigning. Økologisk is og 

margarine er blandt højdespringerne i de mindre varegrupper.

 Den samlede detailomsætning af økologisk frugt og grønt er 

mere end tredoblet på seks år fra kr. 1,3 mia. i 2012 til kr. 4,3 

mia. i 2018. Det økologiske areal med gartneriafgrøder (pri-

mært frugt og grøntsager) steg fra 2.500 hektar til 4.600 hek-

tar i samme periode og udgør nu 22,5 % af det samlede areal 

af gartneriafgrøder mod 12,9 % i 2012. Importen af økologisk 

frugt og grønt steg fra kr. 0,5 mia. i 2012 til kr. 1,5 mia. i 2017. 

Udover detailhandlen, er foodservice (storkøkkener mv.) en stor 

aftager af økologiske fødevarer.

Grøntsager steg mere end frugt. Frugt og grønt har konsolide-

ret sig som den største økologiske varegruppe med kr. 4,3 mia. 

i 2018 foran mejerivarerne mælk, ost og æg, der havde et salg 

på kr. 3,4 mia. Blandt frugt og grønt udgjorde grøntsager ca. 

to tredjedele med kr. 2,8 mia. og frugt de resterende kr. 1,5 

mia. Salget af økologiske grøntsager steg med 18 % fra 2017 

til 2018 og økologisk frugt med 11 %.

Salgsværdien af økologiske fødevarer estimeres til 12 % af det 

samlede salg af fødevarer i 2018. Andelen i 2017 blev estime-

ret til 13 %. Der kan ikke umiddelbart sammenlignes mellem de 

to år, da beregningsgrundlaget er ændret fra og med 2018. Det 

må antages, at faldet mellem de to andele alene skyldes skift i 

metode og ikke er et udtryk for reelt fald i den økologiske andel.

 

Stor stigning i økologisalg til storkøkkener 

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg 

med 15 % fra kr. 2.039 mio. i 2017 til kr. 2.351 mio. i 2018 og 

fortsætter dermed de foregående års markante vækst. Koloni-

alvarer var den største varegruppe med 35 % af det samlede 
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    2016 20171 2018 2016 20171 2018

     tons   1.000 kr.

Omsætning i alt   334 900 392 648 439 375 8 671 846 11 325 123 12 864 889
Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager  38 660 43 435 46 950 1 003 584 1 179 240 1 296 253

Kød, pålæg, indmad  6 808 7 704 8 860 655 153 932 345 1 036 926

Fisk, skaldyr   168 397 390 42 379 88 863 93 245

Mælk, ost, æg2   162 987 171 690 187 493 2 574 870 3 008 446 3 368 861

Fedtstoffer, madolier3  5 184 5 267 6 464 366 168 456 302 540 246

Frugt   33 167 41 484 48 286 1 018 700 1 336 540 1 486 078

Grøntsager   58 212 84 795 95 816 1 503 106 2 351 639 2 785 182

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l. 6 152 6 425 8 186 338 461 397 526 508 850

Krydderier, suppeterninger o.l.  4 740 6 368 7 290 366 633 538 248 567 063

Kaffe, te, kakao o.l.  2 246 2 579 2 576 301 830 373 042 385 236

Juice, frugtsaft o.l.  10 209 13 793 17 367 222 294 293 065 366 511

Vin, spiritus, øl o.l.  6 367 8 712 9 698 278 667 369 865 430 437

Anm. Omsætning er inkl. moms. Der er databrud mellem 2016 og 2017.
1 En del af stigningen i 2017 skyldes, at undersøgelsen er udvidet med salg af fødevarer fra online-virksomheder.
2 Plantemælk indgår under mælk, ost, æg.
3 Smør indgår under fedtstoffer, madolier. Se specifikation af varegrupper på www.Statistikbanken.dk/oeko3.

Kilde: www.statistikbanken.dk/OEKO3.
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salg, fulgt af mejerivarer med 31 %. Foodservice omfatter ser-

vering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kanti-

ner, caféer, udbringning mv.

Offentlige storkøkkener har relativt meget økologi 

Økologiske varer udgjorde 10,9 % af det samlede salg til food-

service i 2018 mod 10,1 % i 2017. Til sammenligning bestod 

12,0 % af omsætningen i detailhandlen af økologiske varer.  

Den offentlige sektor aftager 42 % af salget af økologiske varer 

til foodservice. Det er dobbelt så meget som sektorens andel af 

alle føde- og drikkevarer til foodservice på 20 %. Baggrunden er 

en højere andel af økologi i de offentlige storkøkkener, nemlig 

21 %, mod 8 % i den private sektor. Der er ingen markant æn-

dring fra 2017 til 2018, hvad angår foodservicesalgets forde-

ling på kunde- eller varegrupper. 

Fremgang i økologiske sølv- og guldspisemærker

Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at 

et spisested satser på økologi.

Antallet af spisesteder med det mærke steg ifølge Miljø- og Fø-

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice – efter varegrupper

     2017 2018* 2017   2018*

                                                                                                                                       mio. kr.                  mio. kr.                     pct.                     pct.

I alt    2 039 2 351 100 100

Mejeri    633 726 31 31

Kolonial    705 827 35 35

Frugt og grønt    386 449 19 19

Frost    229 247 11 11

Kød, fjerkræ og fisk    87 103 4 4

Frugt og grønt inkl. frost    429 501 21 21

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost    139 167 7 7
Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg, dvs. grossistpriser ekskl. moms.

Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på varegrupper.

* Foreløbige tal.

Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko7.
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devareministeriet med 15 % fra 2.305 i januar 2018 til 2.648 

i januar 2019. Region Hovedstaden huser forsat halvdelen 

af Danmarks spisesteder med Økologisk Spisemærke. Der var 

stort set ingen ændring i antallet af bronzemærker, mens an-

tallet af sølv- og guldmærker steg med 29 %.  

Stigningen i salget af økologiske varer til foodservice kan så-

ledes forklares med både tilgang af spisesteder med økologi 

samt med et mere intensivt økologisk forbrug hos køkkener, 

der har skiftet fra f.eks. bronze- til sølv- eller guldmærke. En-

delig bidrager den samlede stigning i foodservice til niveauet. 

 

De danske forbrugere er heldigvis ved at få øjnene op for vig-

tigheden, og miljøhensynet i at være mere opmærksomme på 

at købe danske og gerne lokalt producerede fødevarer, for der-

ved at mindske transporten af fødevarerne.

Dette har blandt andet biavlerne slået meget på tromme for, 

idet Jackobsens, som med en markedsandel på 80 % er den 

største sælger af honning i Danmark, køber meget udenlandsk 

honning fra lande som Ukraine, Ungarn og Brasilien og sælger 

det i danske supermarkeder, dermed kan de danske producen-

ter ikke få solgt det danske honning, som typisk er lidt dyrere.

Den udenlandske honning koster Jakobsens mellem 16 og 18 

kroner kiloet, og til den pris kan de danske biavlere ikke produ-

cere.

- Det kan vi ikke, fordi vores smertegrænse ligger ved omkring 

25 kroner kiloet. Hvis vi skal have mindre end det, kan vi ikke 

eksistere, siger Lars Egelunn Nielsen, der er talsmand for for-

eningen for erhvervsbiavlere.

Carsten Wolff Hansen er erhvervsbiavler og lever af sin hon-

ningproduktion, og i hans honninghal på gården på Djursland 

står en masse blå tønder stablet på paller. De er fyldt til randen 

med honning fra sidste års høst og fra det, han indtil videre har 

høstet i år. Der er omkring 25 tons, og han kan ikke få det solgt.

- Det svarer til 60.000 krukker honning, og det sælger man ikke 

lige nede ved vejen eller i den lokale dagligvarebutik, siger han.

Carsten Wolff Hansen er ikke ene om sit problem. Foreningen 

for erhvervsbiavlere skønner, at der står over 800 tons hon-

ning på lager, som deres medlemmer ikke kan komme af med.

Kan I ikke bare tage penge for bestøvning hos landmændene?

- Det vil ikke kunne kompensere for de manglende indtægter 

fra honningsalget.

Problemet eller opgaven med hensyn til dansk produce-

rede fødevarer, og særligt de økologiske – er prisen

Som et led i at kunne producere billigere, for derved at være 

mere konkurrencedygtig både overfor de danske konventio-

nelle men også overfor de udenlandsk producerede produkter, 

skal vi formentligt se mere på robotteknologien. Robotter som 

kan køre præcist og til lavere omkostninger, da den er førerløs 

og alligevel hele tiden kan opretholde en høj nøjagtighed. 

Det er ikke kun et problem for biavlerne, at vi 
har den her afsætningskrise. Det er også et 
samfundsproblem og et miljøproblem.
Carsten Wolff Hansen, biavler.

De første har smidt håndklædet i ringen.
Lars Egelunn Nielsen, Talsmand for foreningen af erhvervsbiavlere.
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Danske Robotti fra Agrointelli er et godt eksempel på denne 

teknologi som allerede er efterspurgt ude omkring i Europa, de 

kører test i Holland og USA.

Uanset om det er tankerne om sværme af mange små robotter, 

som suser rundt på markerne i døgndrift, eller mere eller mindre 

standard traktorer, som kører autonomt, er det tilsyneladende 

en del af den nærmere fremtid.

   

Og disse robotter kommer højst sandsynligt til at arbejde tæt 

sammen med droner, som samler info om marker og afgrøder 

samt eventuelle skader på afgrøder, disse informationer samles 

på et markkort og bruges af robotterne, der udfører forskellige 

processer alt efter, hvad den enkelte landmand eller konsulent 

ud fra tilgængelige data, har bedømt, der bør gøres. 

En anden funktion dronerne også kan have er bekæmpel-

se med nematoder, snyltehvepse og løbebiller

Et forskningsprojekt på Aarhus Universitet går ud på, at air-

droppe nyttedyrene ned på rapsmarkernes skadedyr. Forskerne 

fra Aarhus Universitet har også ansvar for at overvåge, hvordan 

nyttedyrene klarer turen i dronen og landingen på rapsmarken.

Raps er en udbredt afgrøde i Danmark, men bliver let angrebet 

af skadedyr som glimmerbøsser og rapsjordlopper. Det er oftest 

nødvendigt at bruge pesticider for at holde de skadelige insek-

ter i skak. Til gengæld har rapsens skadedyr deres egne natur-

lige fjender i insektverdenen, og det er disse naturlige fjender, 

som forskningsprojektet vil benytte sig af. Projektet vil udvikle 

en ny og effektiv metode til at udbringe disse nyttedyr til raps-

marker og dermed booste deres naturlige bestande. 

Naturlige fjender sættes i arbejde

Projektet, der ledes af virksomheden Ecobotix, er et tæt sam-

spil mellem forskere, rådgivere, planteavlere, biologer og in-

geniører. Partnerne i projektet vil kombinere teknologi og na-

turens fødekæde og udvikle et system, hvor droner spreder 

rovbiller, løbebiller og snyltehvepse over rapsmarker. Disse in-

sekter har det til fælles, at de går til angreb på glimmerbøsser 

og rapsjordlopper uden at skade rapsafgrøden. 

Det er ikke nyt at bruge droner til at sprede insekter, men det 

er første gang, at rovbiller og løbebiller sættes i aktion. Derfor 

handler en del af projektet om at videreudvikle drone-spred-

ningsudstyr, der kan sprede netop disse insekter.   

Metoden forventes at nedbringe dansk jordbrugs samlede pe-

sticidbelastning og forbedre mulighederne for at dyrke økolo-

gisk raps.

I Tyskland er der forsøg med dronebekæmpelse i majs

Når majsen er over en vis højde er det svært at komme ud i 

marken med sprøjten og bekæmpe, da man derved også øde-

lægger ret meget af afgrøden. Igen kan droner være en del af 

løsningen. Når majsen er ret høj, måske endda tæt på 3 m – er 

der risiko for angreb af Europæisk majsborer (Ostrinia nubilalis), 

et lille bæst, som tilskrives at ødelægge ca. 4 % af verdenens 

majshøst - svarerende til omkring 41 millioner tons hvert år!

BayWa AG har forsøg, hvor de flyver 
æg fra snyltehvepse (Trichogramma) 
ind via forudbestemte ruter, dronen er 
GPS-styret og den dropper æg ud efter 
et strategisk mønster. Æggene er i nogle 
kapsler, som er lavet af cellulose og 
majsstivelse og de nedbrydes derfor ret 
hurtigt og helt naturligt. Snytlehvepsene 
er naturlige fjender overfor majsborerne, 
og er derved med til at bekæmpe uden 
brug af pesticider.
Photo: BayWa AG

Foto: BayWa AG h
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Høsten 2019

Selv om sommeren længe har været god ved afgrøderne, og 

der har været ret høje forventninger til udbytterne, er det ikke 

alle steder forløbet lige let med at få disse afgrøder bjerget, for 

naturen er altså underfundig, lunefuld, foranderlig og uforud-

sigelig!

Mens høsten for længst var i hus i det meste af landet, sloges 

blandt mange andre den nordjyske svineproducent Brian Sø-

rensen stadig med store mængder regn og ustadigt vejr.

Gården på 1.300 hektar og 4.000 årssøer har han drevet i de 

sidste 25 år i Dronninglund ved Aalborg. Normalt er den erfarne 

landmand færdig med at høste inden september, men sådan 

gik det ikke i år

Usædvanlige mængder af regn faldt nemlig i august. Særligt i 

Nordjylland væltede det ned i august. F.eks. viser målinger fra 

DMI’s vejrarkiv et gennemsnit på 125,8 mm nedbør i Aalborg 

Kommune. Det er 31,8 mm mere end gennemsnittet for kom-

munen på 94 mm set fra 2006-2015.

På en af DMI’s enkelte vejrstationer, nordvest for Aars, blev der 

målt 166 mm for august. Særligt omkring 10. august faldt der 

mellem 75 og 100 mm på et døgn ved Aars, hvilket ifølge klima-

tolog ved DMI Mikael Scharling er temmelig usædvanligt.

”I de første dage med regn tænkte jeg, at det nok skulle blive 

godt vejr igen, for det er det altid blevet. Nu har vi måtte etab-

lere efterafgrøder med en gødningsspreder, fordi vi ikke har 

høstet afgrøden først. Jeg har 50 hektar hvede, der ligger fladt 

langs jorden, så det bliver ikke nemt at samle op”.

”Våde afgrøder betyder også, at han skal bruge en masse  

ressourcer på at få kornet tørret. Med en vandprocent på op til 

30 % kan tørreriet kun tage op til 8 tons i timen frem for 30 

tons. Størstedelen går som foder.

Vores tørreri har kørt konstant i en måned. Det er 75.000 liter 

olie alene til at få kornet tørret indtil nu!”. Udtalte Brian Søren-

sen i september.

Høsten så ellers ud til at tegne godt, da han sammen med sine 

fire markmænd tærskede vinterbyg og det meste af alminde-

ligt rajgræsfrø midt juli.

”Men sidenhen er der gået ged i den. Vi har modne afgrøder i 

marken, som har holdt fødselsdag, de er mere end et år gamle. 

Sagt på nordjysk: Det er noget værre pangel”.

”Jeg tror, jeg får en dårligere høst næste år, fordi vi får sværere 

ved at etablere vores korn ordentligt”, lyder det fra Brian Søren-

sen, der til gengæld kan glæde sig over fine udbytter.

Raps har givet 4,5 tons per hektar, og bl.a. vinterbyg har givet 

8 tons per hektar.

”I år får vi normalt udbytte. Det er godt gået, men det har også 

været hårdt at få dem i land. Vi er blevet gode til at holde os 

vågne”, fortæller han med et smil.

Og det er desværre langt fra det eneste eksempel på at vejret 

har deltaget drillende med årets høst, til gengæld har der ikke 

været helt så mange markbrande som andre år. 

Flere steder er årets høst af fodermajs desværre også blevet 

skudt tidligt i gang, idet sidste års katastrofale tørke betyder, 

at fodersiloerne allerede er ved at være tomme, derfor er nogle 

tvunget til denne lidt tidlige majshøst, og det uanset tørstoffet 

i majsene. Tørken har ud over det direkte økonomiske tab sidste 

år stadigvæk indvirkning på kvægbøndernes økonomi i negativ 

retning.

Mon det bliver lettere, hvis vi alle skal være vegetarer eller ve-

ganere i fremtiden?
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Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer i septem-

ber 2019 er på 125, det betyder en lille 

nedgang i forhold til september 2018, 

hvor hovedforretningerne udgjorde 127 

medlemmer. Antallet af tilknyttede filia-

ler er i år på 57 mod 58 sidste år, hermed 

en lille stigning. Det samlede antal ud-

salgssteder udgør til og med 30. august 

2019 182 forretningsenheder.

I beretningsåret 2019 har der været 
en tilgang på 2 medlemsvirksomheder 
og en afgang på 4 medlemsvirksom-
heder, hvoraf de tre er overgået til 
filial.

Medlemsforhold - september 2019
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Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening har to akti-

ve æresmedlemmer:

• Asger Andersen, Asger Andersen  

Maskinforretning A/S,  

Gørlev og Slagelse

• Hans Holm, Hans Holm  

Maskinforretning A/S, Tinglev

Nye medlemmer
I det forgangne år har vi fået 2 nye med-

lemmer i Dansk Maskinhandlerforening. 

Det er en stor glæde at byde følgende ma-

skinhandlere velkommen i foreningen:

• Thorup Maskinhandel 

• CN Maskinfabrik A/S

Medlemmer der er overgået til filial
• Lemvig Maskinforretning A/S

• Kolding Maskinforretning A/S

• HMC Maskiner A/S
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Passive/Interesse medlemmer 
Per 1. januar 2019 er Passive medlem-

mer overgået til Interesse-medlemmer. 

Et Interessemedlemskab giver en mere 

aktiv tilknytning til branchen i forhold 

til det tidligere passive medlemskab.

Antallet af Interesse-medlemmer var 

per 30. august 2019 på 28 medlem-

mer.

 

Arbejdsgivermedlemmer 
Ud over de aktive og Passive/Interesse 

medlemmer varetager DM-Arbejdsgi-

ver arbejdsgiverinteresserne for aktu-

elt 26 virksomheder med tilknytning 

til sekretariatet, svarende til i alt 149 

arbejdsgivermedlemmer. 

 

39 Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



Omsætningen hos 

DM-medlemmerne 

udgjorde i 2018 

9,8 mia. kroner mod 

9,5 mia. kroner i 2017. 

Dette svarer til en 

stigning på 2,4 %. 

Der skal her dog 

huskes at korrigeres for 

prisudvikling, inflation 

samt til- og afgang af 

medlemmer. 

DM’s medlemmer i omsætningstal for 2018
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Omsætningsandel
Her ses omsætningsandelen pr. gruppe i forhold til den samlede omsætning i år 2018. 

Det fremgår, at de 33 medlemsvirksomheder, der omsætter for over 100 mio. kroner, 

bidrager med 69,3 % af den samlede omsætning for året. 

 

10.735 7.475 7.262 8.009
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal i omsætningsgruppen (pct)
Her ses en procentvis fordeling af antallet af medlemsvirksomheder i omsætningsgrupperne.

Det fremgår, at medlemsvirksomheder der omsætter mellem 

5 og 50 mio. kroner udgør 50 % af medlemsskaren.

8.600 9.579 8.959 8.774 8.774 9.545 9.776
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Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret 
på indberetninger fra alle DM-medlemmer. 
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr.  
1. september 2019 i alt 2.862 personer, et 
fald på 0,97 % i forhold til sidste år, hvor 
tallet udgjorde 2.890 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæf-
tiget 3.484 personer i 149 virksomheder, 
en stigning på 42 personer i forhold til 
2018. 

DM sælger arbejdsgiverdelen til medlem-
mer i de andre brancheforeninger, som har 
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerfor-
ening.

DM-Beskæftigelsesundersøgelse - september 2019

 

  Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

Salgschef/produktchef 29
Sælger (repræsentant) 216
Lagerchef/forvalter  89
Lagerassistent  391
Elev (lager)  23
Værkfører   107
Værkførerassistent   43
Fagl. Svende   1123
Ufagl. Arb.   83
Lærlinge   263
Direktør    213
Medhjælpende hustru    13
Kontorassistent    62
Bogholder/bogholderass.    98
IT-medarbejder    5
Elev (administration)    4
Adm. Chef/forretningsfører     63
Andre      37
Total 245 503 1619 395 63 37
Grandtotal 2862     

Salg Lager Værksted Adm. Adm. chef Andre 
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Den gennemsnitlige beskæftigelse i en 
medlemsvirksomhed var i september 2019 
på 22,9 personer. 

På disse sider er grafiske illustrationer af 
beskæftigelsen og beskæftigelsessammen-
sætningen.

DM-medlemmer havde i 2018 en samlet 
lønsum på kr. 1.229,1 mio. mod kr. 1.153,5 
mio. i 2017, en stigning på 6,6 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermed-
lemmer) havde i 2018 en samlet lønsum på 
kr. 349,5 mio. mod kr. 337,3 mio. i 2017, en 
stigning på 3,6 %.

Den samlede lønsum blev således i 
Dansk Maskinhandlerforening i 2018 på  
kr. 1.578,6 mio. 

  Salg Lager Værksted      Adm. Adm. Chef Andre

Salgschef/produktchef 0,23
Sælger (repræsentant) 1,73
Lagerchef/forvalter  0,71
Lagerassistent  3,13
Elev (lager)  0,18
Værkfører   0,86
Værkførerassistent   0,34
Fagl. Svende   8,98
Ufagl. Arb.   0,66
Lærlinge   2,10
Direktør    1,7
Medhjælpende hustru    0,10
Kontorassistent    0,50
Bogholder/bogholderass.    0,78
IT-medarbejder    0,04
Elev (administration)    0,03
Adm. Chef/forretningsfører     0,5
Andre      0,3
Total 1,96 4,02 12,94 3,15 0,5 0,3
Grandtotal 22,87

Salg Lager Værksted Adm. Adm. chef Andre 
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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 DM-Arbejdsgivermappe – Lønstatistik. 

Der ligger statistikmateriale 10 år tilbage. 

Alle timelønninger er bruttolønninger, hvor der skal tillægges 

udgifter til fritvalgsordning inkl. ferie-fridage, udearbejde, fe-

riepenge 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 løn-

ninger med de øvrige medlemsorganisationer i DA via NetStat.

I 2017 introducerede vi vores Branche- og Arbejdsgivermed-

lemmer til DA’s løn- og fraværsstatistik NetStat. NetStat er et 

godt supplement til DM-løn- og beskæftigelsesstatistik.

NetStat er det oplagte valg, når du skal finde markedslønnen 

for en ny medarbejder, eller når du ønsker at sammenligne løn-

niveau eller sygefravær på din virksomhed med andre i bran-

chen 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 arbejdsfunktio-

ner 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 abonne-

menter, 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

DM-Lønstatistik
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Dansk Arbejdsgiverforening og SAMA

Dansk Maskinhandlerforening er en del af DA-fællesskabet via 

vores medlemskab af SAMA.

SAMA er en sammenslutning for Danmarks mindre arbejdsgi-

verforeninger.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primæ-

re formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i 

Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) styrende organer. Mindre 

arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i DA. 

SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge 

denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er vidt forskelli-

ge, og det er ok, da SAMA arbejder med respekt for medlem-

mernes faglige identitet. Der er mange fælles interesser – ikke 

mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen 

faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk. 

SAMA-medlemmers medlemmer arbejder primært inden for 

håndværk, handel og service.

SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virksomhe-

der.

DM-Arbejdsgiver

DM-Arbejdsgivers væsentligste opgave er at hjælpe medlem-

merne i stort og småt i forhold til medarbejderne. Det gælder 

både i forhold til den administrative håndtering af ansættel-

sesforholdet, og når der opstår problemer, hvad enten dette er 

i forhold til, hvordan man ledelsesmæssigt håndterer en van-

skelig problemstilling eller der er opstået en tvist i forhold til en 

medarbejder – typisk i forbindelse med en afskedigelse. 

Meget af rådgivningen knytter sig til helt dagligdags problem-

stillinger. Det kan være indgåelse af ansættelsesaftaler samt 

forhold under ansættelsen, så som løn under sygdom, ret til 

barsel osv. DM-Arbejdsgiver rådgiver også, når det er svært, 

eksempelvis i forhold til langtidssyge, afskedigelser og fratræ-

delsesaftaler. Afskedigelser og fratrædelsesaftaler er typisk 

begrundet i omstrukturering, arbejdsmangel eller i medarbej-

derens manglende præstation og uacceptable adfærd. 

Når der er tale om medarbejdere, som ikke præsterer til-

fredsstillende, kan en tidlig indsats måske forhindre, at man 

skal skride til afskedigelse, hvad enten problemet er sygdom, 

manglende evner eller samarbejdsproblemer. Særligt i forbin-

delse med medarbejderes sygdom eller funktionsnedsættelse 

– eksempelvis på grund af nedslidning – kan vi heldigvis nogle 

gange finde en løsning, hvor medarbejderen med forskellige 

former for støtte kan bibeholde sit arbejde og virksomheden 

kan undgå at tage afsked med en værdsat medarbejder. Hvis 

afskedigelse ikke kan undgås – uanset grunden hertil – vil en 

tidlig involvering af DM-Arbejdsgiver typisk betyde, at opsi-

gelsen eller bortvisningen sker på et så sagligt grundlag, at 

virksomheden ikke efterfølgende skal betale en godtgørelse til 

medarbejderen.

Når der er tale om afskedigelse af en medarbejder, der er be-

skyttet på grund af tillidshverv, alder, anciennitet, funktions-

nedsættelse, graviditet eller barsel er det helt afgørende, at 

virksomheden så tidligt som muligt kontakter DM-Arbejdsgiver, 

da korrekt forberedelse er nødvendigt for at sikre, at vi kan be-

vise, at afskedigelsen er saglig. I modsat fald risikerer virksom-

heden at skulle betale godtgørelser på op til 12 måneders løn. 

Bliver der rejst krav mod virksomheden fra en medarbejder, bi-

står DM-Arbejdsgiver med afklaring af situationen og deltager, 

i en eventuel forhandling med de faglige organisationer. 

I stadig større omfang bruger medlemsvirksomhederne også 

DM-Arbejdsgiver til egentlig ledelsessparring. Det kan både 

være i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til virk-

somheden mere generelt, herunder ved indgåelse af lokalafta-

ler. Det kan ofte være ensomt at være leder, og det kan være 

befriende at tale om problemstillingerne med en fortrolig ude-

fra. Det gælder både store og små problemstillinger. 

Udover medlemsrådgivningen, er DM-Arbejdsgiver klassisk ar-

bejdsgiverforening, som selv har indgået overenskomst med 

henholdsvis Dansk Metal/3F og HK/Privat. 

DM-Arbejdsgiver er repræsenteret i arbejdsgrupper indenfor 

ansættelsesret i DA, hvor man følger udviklingen og involveres, 

når DA deltager i lovforberedende forhandlinger og treparts-

forhandlinger.

Desuden står DM-Arbejdsgiver for udarbejdelser af koncep-

ter, vejledninger og nyhedsbreve, ligesom vi står for kurser og 

oplæg overfor medlemmerne på faglige arrangementer i for-

eningsregi og i de enkelte medlemsvirksomheder.

Størstedelen af medlemmerne i DM-Arbejdsgiver er medlem 

at Dansk Maskinhandlerforening, men DM-Arbejdsgiver re-

præsenterer i stigende grad andre virksomheder, som typisk 

er medlem af de foreninger, der køber sekretariatsbistand fra 

Dansk Maskinhandlerforening.

DM-Arbejdsgiver
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DM har 4 netværksgrupper. De består af yngre maskinhandle-

re, som er fordelt efter geografi og produkter. Grupperne består 

af 5-7 deltagere.

Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og netværksleder, 

hvor vi fokuserer på motivering og den samlede koordinering, 

samt kvalitetssikring af indhold og rammer.

Grupperne blev reetableret i 2016 og sidenhen har vi modta-

get flere nye medlemmer i grupperne og vi tager gerne imod 

flere interesserede. Emnerne i det forgangne år har været fo-

kuseret på eksport, Brexit samt den aktuelle situation i bran-

chen, landbruget og ikke mindst egen virksomhed. Dertil har vi 

haft indlæg om:

• Styringsværktøjer – KPI

• Ledelse (herunder af flere afdelinger) og strategi

• Optimering af salgsrutiner

Virksomhedsbesøg hos:

•  Kramp

•  Nordic Sugar - Sukkerfabrikken i Nykøbing F

•  Samson

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 infor-

mation om virksomheden. 

En vigtig del er desuden, at møderne i de enkelte grupper samt 

på netværksseminaret danner rammer om uformel ledelsespar-

ring.

DM-Netværksgrupper

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.

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.

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.

46Dansk Maskinhandlerforening
2018/2019



DM-Netværksseminar 2019
Vores netværksseminar blev afholdt den 24. september 2019 

på Hotel Sixtus i Middelfart.

Dette års tema var bl.a. om den professionelle landmand. Vi fik 

besøg af Christian Lund, der er storbonde med fokus på mæl-

keproduktion og planteavl. Christian er formand for Kvæg og 

sidder i Landbrug & Fødevarers bestyrelse og derudover er for-

mand for Sønderjysk Landboforening. Christian fortalte om sin 

virksomhed og arbejdet i organisationerne.  

Eftermiddagens indlægsholder var den tidligere stewardesse 

Connie Svendsen, der i samarbejde med sin mand Sune, havde 

et indlæg om Det lille ekstra samt Sig! Farvel til Brokrøvene.

Connie prikker til janteloven og gør op med brokrøvene. Hendes 

vision er at motivere og inspirere andre til at turde livet. Og hun 

mener, det er vigtigt, at vi finder styrken i medarbejdernes for-

skelligheder og får skabt glæde og humor på arbejdspladsen. 

Christian Lund 

Connie Svendsen

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.

6. Spar penge
Spørg kollegerne i netværket, før du køber konsulenttimer. At kende andres fejl og succeser 

kan spare dig for spildte investeringer.

7. DM-seminar for netværksgrupper
Der afholdes hvert år et seminar i september måned for alle netværksgrupper, hvor et 

aktuelt emne tages op. – Eksterne foredrag, indlæg og debat.
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Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder  

heraf et, som strakte sig over to dage, hvor vi besøgte  

PensionDanmark og Landbrugsmedierne. 

Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige 

udvalgsmøder og projektopgaver. 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor fag-

lighed og gode debatter om beslutningsoplæg til aktiviteter 

fremlagt af sekretariatet. 

Bestyrelsen består i dag af

Formand Jens-Aage Jensen

Powtec A/S – Region Midt

Næstformand Lars Søndergaard

O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd

Per Larsen

Ingemann Larsen A/S - Region Nord

Anders Andersen 

Frøslev Maskinforretning – Region Øst

Lars Jensen

Maskinpartner A/S – Region Midt

Bestyrelsen
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2018 var også en vigtig milepæl i Dansk Maskinhandlerfor-

enings historie. I november måned fyldte vi 100 år. Fødsels-

dagen blev selvfølgelig fejret på behørig vis, og vi udgav en 

”Special Edition” af vores medlemsmagasin ”Maskinhandleren” 

– hvor nedenstående er gengivet fra.

Historien starter den 18. november 1918, hvor ca. 15 maskin-

handlere mødtes i Aarhus – og Jydsk Maskin-

handlerforening var en realitet. 

Efter kort tid havde budskabet 

om foreningen spredt sig – og to år 

efter ændrede foreningen navn til 

Dansk Maskinhandlerforening. 

Her 100 år senere kan vi konstate-

re, at det har været en kæmpe tek-

nologisk og strukturel udvikling, for-

eningen har været vidne til - og ikke 

mindst en aktiv og betydende aktør i. 

Maskinhandleren har altid været med 

i den absolutte frontlinje, når konjunk-

turerne har fejet henover landbruget 

- i både gode og dårlige tider. Der er 

også et stort socialt aspekt i det, som 

man ikke skal undervurdere. Når maskinhandler og landmand 

sætter sig omkring køkkenbordet og forhandler en aftale om 

levering af en ny traktor på plads, bliver der også vendt andre 

ting, hvor snakken går om løst og fast. Den personlige relation 

er vigtig, og det har den været i 100 år.

I dagens Danmark, hvor foreningslivet og fællesskabet ge-

nerelt er under pres, kan vi godt tillade os at 

være stolte over, at Dansk Maskinhandlerfor-

ening nyder stor opbakning og anerkendelse 

både internt og eksternt. Både landbruget og 

maskinhandlerbranchen er dømt ude mange 

gange i tidens løb, men fundamentet har 

gang på gang vist sig at holde. Omstillings-

evnen samt evnen til at kunne tænke nyt 

har resulteret i en stærk og inspirerende 

branche med stort potentiale og udviklings-

muligheder.

Den danske maskinhandler er en dygtig 

forretningsmand med en stor social em-

pati - det har man været i 100 år – og vil 

også være det de næste 100 år. Tillykke 

med de 100 år!

DM 100-års jubilæum 

i landbrugets tjeneste

DANSK MASKINHANDLERFORENING

JUBILÆUMSNUMMER

MH181108E1A01.indd   1

07-11-2018   12:07:18
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 Uddannelsesudvalgene:         
Lærlinge Metal 

Jens-Aage Jensen

Merkantile           
Lars Jensen

 Erhvervsskolerne i Aars:         
Skolens bestyrelse 

Ole Grøn, Agrotek

 Overenskomstudvalgene:       
 DMF/3F – HK – LH – DM         
Jens-Aage Jensen

Lars Søndergaard

Klaus Nissen

Birgit Karlsen

 Fællesudvalg – DMF/3F:         
Jens-Aage Jensen

Per Larsen

Klaus Nissen

 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

 Atomic udvalg:          
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor & Maskincenter 

Anders Andersen

Klaus Nissen

 Kvalitets og Best Practice udvalg:      
Jens-Aage Jensen

Per Hedetoft

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 Climmar-udvalg:          
Jens-Aage Jensen

DM-Bestyrelsen

Klaus Nissen

 DM’s Fremtids- og Vedtægtsudvalg:       
Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 DM-Eksportudvalg                               
Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

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

Helle Helth Hansen

DM-Udvalgsposter 2019

TOLD
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 Have og Landskabsudstillingen                   
Niels Kirkegaard, ML sektion 2

 Maskiner under Broen – MuB       
ML-Bestyrelse sektion 2

Klaus Nissen

Dorthe Thomsen

 E&H messekomité          
ML- Bestyrelse sektion 1

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 Agromek          
Klaus Nissen medlem af Agromek komiteen 

 Agromek-udvalg         
ML- Bestyrelser

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 PensionDanmark (branchebestyrelse)      
Klaus Nissen

 
 TradeCity lejerforening                                  
Helle Helth Hansen

 SAMA-Sekretariatet        
Klaus Nissen

 SAMA-Bestyrelse/ generalforsamling         
Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

 DA - ekspertgruppen om        
 ansættelsesretlige spørgsmål          
Birgit Karlsen

Sekretariatet varetager følgende poster
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Ud i verden

De danske maskinhandlere har i årtier været fremme i skoene 

- også når det gælder eksport ud i den store verden. I takt med 

mekaniseringen i landbruget og udviklingen i retning mod, at 

traktorerne og maskinerne vokser har det igennem mange år 

passet godt sammen med, at de maskiner der efterhånden blev 

for små og slidte til det danske marked, ja de passede så fint 

til f.eks. markedet i Polen, Rusland, Ukraine osv. Der er ekspor-

teret i tusindvis af brugte maskiner ud af Danmark, og maskin-

handleren har været dygtig til, at finde de rigtige udenlandske 

opkøbere og samarbejdspartnere. Udviklingen på hjemme-

markedet går i retning af større og ikke mindst mere 

avancerede og dermed også dyrere traktorer og 

maskiner. Samtidig har en del af de traditio-

nelle eksportmarkeder fået statslige støt-

teordninger til køb af nyt udstyr og 

sammenholdt med en række andre 

faktorer gør det, at vi skal læn-

gere ud i verden for at komme 

af med det brugte. Og hvor 

skal vi så hen? Et godt 

bud er Sydøstasien. Efter  

sigende skal Sydøstasi-

en være det nye Kina, 

hvad angår økonomisk 

udvikling og vækst, 

derfor er det interes-

sant, at vende blikket 

mod den anden side af 

kloden. 

Den danske avls- og 

staldteknologi er godt 

på vej i Sydøstasien, og 

som følge deraf har de 

også brug for maskineri til 

håndtering af foder, gylle, 

jordbearbejdning osv. Noget 

der også er interessant med Syd-

østasien er, at de springer et par ge-

nerationer maskiner over og går direk-

te på droneteknologi, robotter osv. Der er ingen, der har sagt, 

at det skulle være nemt… 

Vi har indledt et målrettet samarbejde med Landbrug & Fø-

devarer omkring eksportfremstød. L&F har en årelang traditi-

on for eksportfremstød, og har værdifulde samarbejder med 

Udenrigsministeriet og lokale ambassader samt eksportråd. 

Sammen med L&F vil vi i det kommende år fokusere på oven-

nævnte markeder.

Eksport  
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DBL - Landbrugsmaskinmekaniker 

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker blev afholdt igen i november 

2018 på Erhvervsskolerne Aars. Fire dygtige finalister dystede 

om placeringer, æren og flotte præmier fra KRAMP.

Efter to dages intens dyst kunne dommerne konstatere, at der 

var tale om meget tæt løb, men at det blev Christian Thom-

sen fra Langelund Maskinstation som endte med at løbe med 

sejren. Nicolai Nielsen fra Hjallerup Maskinforretning blev nr. 

2, Anders Sørensen fra J. Hundahl blev nr. 3 og endelig blev 

Rasmus Skou fra PN Maskiner nummer fire. 

Stort tillykke til Christian og til Langelund Maskinstation.

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 2019 kommer til at foregå  

1. og 2. november 2019 på Erhvervsskolerne Aars.

DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 

I forbindelse med Maskinleverandørernes udendørs udstilling 

E&H 2018 i Herning blev der afholdt den allerførste DBL kon-

kurrence for entrepre-

nørmaskinmekanikere.  

Inspireret af DBL – Land-

brugsmaskinmekaniker 

kom konkurrencen til 

at hedde DBL-Entre-

prenørmaskinmekani-

ker. Vinderen af kon-

kurrencen blev Henrik 

Drastrup fra Hydrema i 

Løgstør. 

Der er planer om at 

afholde DBL-Entrepre-

nørmaskinmekaniker i 

forbindelse med E&H fremadrettet. I øjeblikket er vi dog også 

i gang med at planlægge DBL-Entreprenørmaskinmekaniker i 

forbindelse med DM i Skills i Bellacenteret i dagene 16.-18. ja-

nuar 2020.

Projekter i fællesudvalgene
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WorldSkills 2019 i Kazan, Rusland 22.-27. august

Det 45. verdensmesterskab I faglige konkurrencer havde 1.354 

deltagere, der kom fra 63 lande for at konkurrere om titlen som 

verdensmester indenfor 56 fag. 

Danmark havde sendt verdens bedste landshold med 15 dan-

ske deltagere – heriblandt var danske Anders Sørensen fra  

J. Hundahl, Anders skulle dyste i kategorien ”Heavy Vehicle Te-

chnology”.

Der var i alt 15 nationer, der stillede op i kategorien. Anders op-

nåede et fint resultat, der desværre ikke rakte til en podieplads.

Under konkurrencen blev der arbejdet med undervogn og brem-

ser på en CAT D5 dozer, el-system og ladeanlæg på en CAT 

rendegraver, motoradskillelse, udmåling, samling og justering 

på en Cummins dieselmotor, justering og forklaring på et diffe-

rentiale fra en Kamaz (Mercedes) lastbil bagaksel, hydraulik på 

en Volvo bæltegravemaskine og klargøring af en Volvo gummi-

hjulslæsser.

Dermed var det meste udstyr så absolut ikke ”hjemmebane” for 

Anders, der normalt arbejder med New Holland produkter hos 

J. Hundahl.

Rekruttering

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

EuroSkills og legatuddelinger, er der igangsat mange spænden-

de tiltag i forhold til rekruttering af lærlinge og elever.

Live-værksted på Agromek 2018

På den fælles branchestand for Dansk Maskinhandlerforening 

og Maskinleverandørerne havde vi lavet en stor satsning - Li-

ve-værksted med fokus på branchens uddannelser. Fire lærlin-

ge på hver deres arbejdsstation blev interviewet af en professi-

onel moderator, for at få formidlet indholdet af uddannelserne 

til tilhørerne. De fem daglige ”shows” blev filmet og live-stream-

et til Facebook og skærme rundt omkring i Agromek hallerne. 

Vi havde inviteret 500 skoleelever fra 7. – 10. klasse. Eleverne 

blev hentet i bus, vist rundt på messen af specielle guider, så 

de fik en oplevelse af hele branchen. På aftalte stande fik de et 

lille foredrag om den virksomhed, der stod bag standen. De fik 

frokost og overværede selvfølgelig også vores Live-værksted.  

Det blev en event med stor mediebevågenhed, og der blev 

skrevet en del artikler om vores Live-værksted. Men hvad vi 

kan være endnu mere glade og stolte over er, at hele 61 % af 

de besøgende i Agromek’s besøgsanalyse siger, at de har været 

forbi vores Live-værksted.

Vi betragter det som en stor succes, der har været med til at 

skabe liv på standen og messen generelt, og som har sat vores 

uddannelser i fokus. Det er derfor planen, at Live-værksted skal 

gentages på næste Agromek i januar 2021.
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Rollemodel for Elevernes Erhvervsorganisation

Elevernes Erhvervsorganisation har de seneste 3 år kørt et 

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

holder foredrag omkring deres uddannelsesvalg. Det projekt er 

lige blevet forlænget med 3 år med støtte fra Nordea-fonden. 

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

re unge kan træffe deres uddannelsesvalg på et velinformeret 

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

erhvervsuddannelse. 

Vi har hen over de seneste måneder arbejdet 

på at opfordre nogen fra vores branche til at 

søge ind som rollemodel. Det er en svær op-

gave, men det er lykkedes os at få en rigtig 

sej person med i korpset – nemlig Jesper Bach 

Nielsen fra Semler Agro.

Jesper har lige været på træningsweekend 

og skal i løbet af det næste stykke tid ud på 

sine første skolebesøg. Vi vil følge Jesper, og 

informere om hvad han oplever, og hvad han 

får ud af at deltage i projektet, i håb om, at 

han kan bidrage til, at flere unge fra vores 

branche får lyst til at være rollemodel for an-

dre unge og dermed øge fokus på branchen. 

Lærepladsoversigt

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

mer, så vi kunne synliggøre overfor omverdenen, at vi faktisk 

har rigtig mange ledige lærepladser. Jeres bidrag er blevet sam-

let i et dokument, som er brugt som flyers og posters i forbin-

delse med udstillinger og andre arrangementer. De er blevet 

lagt på vores egne hjemmesider og facebooksider. Vores gode 

samarbejdspartnere, f.eks. Erhvervsskolerne Aars, Selandia i 

Slagelse og kampagnen Ditbarnsfremtid, har været gode til at 

gøre brug af dem.

Næste gang vi samler ind bliver sidst på året, da vi gerne vil 

have en kæmpe poster med til DM i Skills i Bellacentret i januar, 

hvor alle branchens ledige lærepladser præsenteres. Vi håber, 

de der har bidraget til det indtil nu vil blive ved med det, og 

at de der endnu ikke har været med, har lyst til at prøve. Vi 

kan ikke garantere, at det vælter ind med ansøgninger, men det 

synliggør overfor omverdenen, at vi er en branche, som satser 

benhårdt på de unge og tager ansvar for at uddanne dem. Det 

synliggør overfor de unge, at vi har masser at lærepladser, så 

man kan roligt gå i gang med et grundforløb i vores branche.

Det er ganske gratis, så håber I er klar!

Jesper Bach Nielsen fra 
Semler Agro
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Video
Vi fik sidste år produceret 5 små videoer, hvor nogle af vo-
res unge mennesker fortæller om deres uddannelse. Hvor-
for de har valgt som de har, og hvad der er fedt ved det.
Der er 2 landbrugsmaskinmekanikere, 2 entreprenørma-
skinmekanikere og 1 handelsassistent.

Videoerne er stadig topaktuelle, og det er vores store håb, at I 

i højere grad vil bruge videoerne, så de kan komme ud og leve 

deres liv på de sociale medier, og at I også kan bruge dem i jeres 

rekruttering. 

Filmene ligger på Dansk Maskinhandlerforenings YouTube ka-

nal. 

Åbent Landbrug og Økologi og Maskiner i Tivoli

Sekretariatet har i september 2019 også deltaget 2 steder i 

landet på Åbent Landbrug, hvor vi havde fokus på uddannelse. 

Med hjælp fra Karl Mertz, Maskincentrum og Erhvervsskolerne 

Aars fik vi vist og fortalt lidt om, hvad landbrugsmaskinmeka-

nikeruddannelsen går ud på. Nogle unge i København fik bl.a. 

lov til at konkurrere lidt i at finde det rigtige tændrør og få det 

monteret i en motor mens de samtidig kørte på segboard. 

Det var en rigtig god aktivitet til at fange de unges opmærk-

somhed og komme i dialog med dem. I Tivoli var fokus på økolo-

gi og robotter i landbruget. Her havde vi fået FMR og AgroIntelli 

med Robotti til at stille op. Selv om fokus var lidt et andet, så vi 

også her vores snit til at tale med folk om uddannelse. 

 

Fremtid

Vi vil over det næste år gerne arbejde endnu mere intensivt 

med rekruttering. Vi arbejder på, at der kommer en ny opdateret 

hjemmeside for uddannelserne, at vi bliver endnu mere synlige 

på de sociale medier, at vi arbejder videre med onlineannonce-

ring og flere videoer.  

Derudover tror vi meget på den direkte dialog mellem de lokale 

virksomheder og deres folkeskole. Derfor vil vi gerne opfordre 

jer til at tage fat i jeres lokale folkeskole og tilbyde dem et sam-

arbejde med jer. 

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, 

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

det ude i skolerne i rollemodelprojektet.
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Kommunikation 

Maskinhandleren
Vi har igen i år udgivet 4 numre af vores branchemagasin Ma-

skinhandleren. 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. I år har vi udvidet med, at vi også sender Maskin-

handleren til medlemmerne i Maskinleverandørerne, derfor har 

vi også en artikel med, der vedrører dem i hvert nummer.

Nyhedsmails og hjemmeside
Vores vigtigste kommunikationskilde når det drejer sig om at 

informere medlemmerne om f.eks. lovændringer, arrangemen-

ter, kurser osv. er stadig vores nyheds-

mails. Der hvor medlemmerne kan finde 

information om næsten alt, der er rele-

vant for branchen, er medlemsområdet på 

vores hjemmeside.

Vi ønsker selvfølgelig, at denne informati-

on når ud til så mange relevante personer 

i medlemsvirksomhederne som muligt, så 

tøv ikke med at tilmelde jeres medarbej-

der til vores nyhedsbreve.

Facebook 
Facebook er et fantastisk medie til at få 

delt sine budskaber med mange. Vi har i foreningen stor 

fokus på rekruttering af lærlinge til branchen, og derfor 

fortæller vi også om det i stor stil, når lærlinge og elever 

i branchen laver noget fantastisk. Vi bruger også vores Face-

book til at fortælle om øvrige aktiviteter i foreningen.

For eksempel er et opslag med vores lærepladsflyer delt man-

ge gange, vores legatuddelinger er altid et hit, og vi kan også 

bruge Facebook til at kommunikere nogle politiske budskaber, 

så som at være med til at gøre opmærksom på forældede og 

nye færdselsregler. 

Vi har dog brug for jeres hjælp til at nå endnu længere ud med 

de gode budskaber, vi håber derfor, du vil like vores Facebook-

sider og også meget gerne dele med dit netværk, når vi har 

noget spændende at fortælle!!

Facebook.com/danskmaskinhandel

Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker

Facebook.com/handelsassistent
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Ledelse og ressourceoptimering

Ud fra filosofien om at lederudvikling er en on-going 

proces, blev der i begyndelsen af 2019 tilbudt en 

overbygning til Den grundlæggende lederuddannel-

se. Den nye uddannelse hedder ”Ledelse og ressour-

ceoptimering” og har fokus på, hvordan du som leder 

kan skabe resultater gennem dine medarbejdere, og 

hvordan du udnytter ressourcerne på den mest opti-

male måde. Kurset afholdes over 3 moduler af hen-

holdsvis 2 og 3 dages varighed.

Lars Kjeldgaard fra Erhvervsskolerne Aars var tilfreds 

med første runde, selvom der havde været små bump 

på vejen og lover, at næste år bliver endnu bedre, da 

han allerede har idéer til forbedringer for uddannelsen. Næste 

hold starter op primo 2020.

 

Den grundlæggende lederuddannelse

Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samarbejde med DM-Akade-

mi ”Den grundlæggende lederuddannelse” for medlemmer af 

Dansk Maskinhandlerforening og de øvrige foreninger, som vi 

yder sekretariatsbistand til.

Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederuddan-

nelse, hvor de fem moduler er bygget op omkring seks forskel-

lige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende ind-

sigt i, hvad ledelse er, hvem man selv er som leder, og hvordan 

man hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem 

Erhvervsskolerne Aars 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 erfaringsudveksling. 

Samarbejdet betyder desuden, at Birgit fra sekretariatet sup-

plerer uddannelsen med emner indenfor den praktiske del af 

personalejuraen. Der bliver gennemgået, hvordan man hånd-

terer forskellige konkrete problemstillinger korrekt og effek-

tivt. 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 december sluttede årets omgang af Den grundlæggende le-

deruddannelse. Det har ifølge underviserne været et godt hold 

med masser af gode idéer. Et nyt hold er startet op i oktober 

2019.

Årets kurser

Deltagerne på ”Ledelse og ressourceoptimering”.

Deltagerne på 

”Den grundlæggende 

lederuddannelse”.
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Sælgeruddannelsen

Dygtige sælgere er i høj kurs – og sælgere bliver dygtigere af 

forsat udvikling, uddannelse og vidensdeling. DM-Akademi 

har derfor igen i år i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars 

udbudt ”Sælgeruddannelsen” i eget regi. Det samlede forløb 

på 7 kursusdage, har til formål at gøre dygtige sælgere endnu 

dygtigere. De 7 dage er inddelt i 3 moduler med overskrifterne: 

Sælgerens roller, sælgerens værktøjskasse og salgets discipli-

ner. Sælgeruddannelsen er gennemført som AMU-uddannelse. 

 

Der har været meget positiv feedback på uddannelsen og i de 

første måneder af 2019 gennemførte endnu et hold sælgere 

uddannelsen. 

Rollen som professionel rådgiver – salgsjura

Som sælger eller ansat i salgsafdelingen eller butikken træn-

ger man nogle gange til at få opdateret sine kompetencer og 

sin viden om juraen i forbindelse med salg af maskiner. Derfor 

tilbød vi i januar et informativt kursus med emner indenfor mar-

kedsføringsloven, aftaleloven, købeloven og anden relevant 

rådgivning.

Formålet med kurset er, at give deltagerne et overordnet ind-

blik i og viden omkring relevant lovgivning, som er gældende, 

når man er beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning 

af maskiner til landbrug, maskinstationer, institutioner m.m. 

Målsætningen er, at deltagerne er beviste omkring, hvilke juri-

diske forhold man skal være opmærksom på i salgsprocessen, 

før, under og efter salget eller handlen er gennemført.

 

På kurset underviste Eva Kaya fra Advokatgruppen, som vi gen-

nem flere år har samarbejdet med omkring juridiske spørgsmål. 

Kurset blev omtalt i Maskinhandleren nr. 1 - 2109 

6

En dygtig sælger skal 
kende sig selv, og han 
skal være hurtig til at vur-

dere, hvilken potentiel kunde, 
han står over for.

På et kursus for sælgere på 
Erhversskolerne Aars, fik en 
række sælgere nye fif til at 
blive bedre sælgere - til glæde 
for både deres arbejdsgivere 
og deres fremtidige kunder.

»I første omgang er det vig-
tigt at høre, hvad kunden har 
behov for. Så er det den vi-
den, vi arbejder ud fra«, siger 
Morten R. Pedersen, der er in-
struktør på kurset og som selv 
har mange års erfaring fra livet 
som sælger på danske lande-
veje.

»Det sværeste er at køre ud 
til en landmand og banke på 
døren. Nogle gange kan man 
godt komme til at køre forbi et 
par gange, før man kommer 
ind. Men jeg har en kollega, 
der har arbejdet 30 år i bran-
chen uden at blive sendt væk 
mere end en gang«, supplerer 
Hans Mikael Jensen, sælger fra 
Brørup.

Han var 43 år, da han star-
tede som maskinsælger og 
føler derfor, at han har en del 
at lære.

»Vi har fået nogle værktø-
jer, især når det handler om 
at skabe relationer til kunden«, 
lyder hans foreløbig oplevelse.

Selv er han begyndt at  iagt-

tage andre sælgere for på den 
måde at blive klogere.

»For nylig skulle vi købe nyt 
køkken. Og jeg fik faktisk rigtig 
meget ud af at aflure de tricks, 
som HTH-sælgerne kan«, smi-
ler han, og siger, at han også 
har lært vigtigheden i at løse 
problemer for kunderne. 

Mange år på landevejen
Syv dage fordelt på tre sessio-
ner varer kurset for sælgerne. 
Og det er nok til at blive en 
bedre sælger, lover Morten R. 
Pedersen, uddannelses- og er-
hvervsvejleder på Erhverssko-
lerne Aars.

Selv har han rigtig mange 
års erfaring med at sælge og 
en række fif at give videre.

»Mange af de gutter her er 
meget fokuserede på de pro-
dukter, de sælger, og har et 
enormt produktkendskab. De 
skal lære at fokusere mere på, 
hvad kunden kan få ud af at 
indgå en handel. Kan han for 
eksempel tjene flere penge el-
ler skabe bedre vilkår for sine 
medarbejdere! Det er mere 
vigtigt for kunden, end at han 
kan købe en blå traktor med 
350 hestekræfter«, understre-
ger Morten R. Pedersen.

Kursus for sælgere

Nye værktøjer gør 
dem til bedre sælgere
Som sælger skal 
man være rådgiver 
for kunden. Det 
skaber tillid og er 
med til at afdække 
kundens behov, så 
man bedre kan give 
et godt tilbud.

Hans Mikael Jensen er begyndt at studere andre sælgere 
efter at han selv har fået værktøjer på kurset. Også det 
er med til at gøre ham klogere og gøre ham til en bedre 
sælger.

Et spændende øjeblik i uddannelsen. Lige om lidt 
begynder et rollespil, hvor en sælger skal forsøge at 
sælge et produkt - til en sælger. 

Morten Pedersen har selv været sælger i mange år og 
har også kendskab til landbrugsmaskiner. Hans tip er at 
fokusere mindre på produktet og mere på de problemer, 
det kan løse for kunden.

 ● Kurset for sælgerne 
varer syv dage i alt.

 ● De er inddelt i tre moduler 
med to gange to dage og 
en gange tre dage.

 ● Kurset afvikles på 
Erhvervsskolerne Aars.

 ● Hvert modul har sit 
selvstændige tema.

Syv vigtige dage
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Momskurser

I foråret blev der afholdt endnu en omgang momskurser, hvor 

Søren Engers fra Bakertilly, forklarede om moms, gulpladebiler 

m.m.

Som et nyt tiltag efter opfordring fra et medlem, havde vi den-

ne gang også besøg af eksperter fra SEGES – de havde indlæg 

om afskrivningsreglerne, for såvel køb som for leasingaftaler. 

Kurserne blev afholdt 3 steder i landet.

Ferielov infomøder

Vi har også afholdt 3 informationsmøder om den nye ferielov, 

som træder i kraft 1. september 2020. På grund af overgangsordnin-

gen, der skal sikre overgangen fra den nuværende ferielov til den nye, kom-

mer der dog ændringer fra den 1. januar 2019. Den nye ferielov medfører, at der 

per 1. september 2020 introduceres bl.a. samtidighedsferie - dermed en grundlæg-

gende ændring af det nuværende princip om forskudt optjening og afholdelse. Den 

nye ferielov berører alle arbejdsgivere, der beskæftiger medarbejdere. Det er derfor 

vigtigt, at I sætter jer ind i reglerne.

Kurserne blev afholdt i Ringsted, Kolding og Aarhus med rigtig god tilslutning.

 De tre roller i fereipengeforløbet

Lønmodtager:

• Har ét samlet overblik over alle deres feriepenge på 

borger.dk/feriepenge (med NemID)

• Kan søge om feriepenge og se tidligere ansøgnin-

ger

• Får automatisk en kvittering med Digital Post, når 

de bestiller feriepenge

• Feriekortet skal ikke underskrives (men ferien skal 

være aftalt med arbejdsgiver, kommune eller a-kas-

se) og der søges med tro og love erklæring

 

Arbejdsgiver:

• Skal indberette feriepenge til Feriepengeinfo  

og eller evt. FerieKonto via eIndkomst

• Skal indbetale feriepenge til FerieKonto  

(medmindre de har overenskomst)

• Skal rette indberetningsfejl og sikre afstemning  

med egne data

 

Feriepenge udbetaler:

• Kan være en feriekasse, herunder FerieKonto  

eller arbejdsgiveren

• Får digital besked når en  

lønmodtager har søgt om feriepenge

• Må kun udbetale feriepenge til lønmodtager på 

baggrund af denne ansøgning ellers er der ikke 

udbetalt med frigørende virkning
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Den nye opbygning af gruppen med L&F i front, har betydet en 

del møder, da Færdselsstyrelsen (FSTYR) er flyttet til Ribe, og i 

den forbindelse, har der været en del nye folk involveret. Køre-

tøjerne, de forskellige køretøjsspecifikke skatte og afgiftsreg-

ler er flyttet fra SKAT over til det nystartede NyMotor, hvilket 

afspejler sig i mange nye folk på posterne.

Indtil videre har de mange møder i P-Færdsel ikke generet høj 

afkast, da mange af punkterne, som vi fremsætter på møderne, 

kræver accept fra flere instanser.

Til gengæld har gruppens møder og gode samarbejde med 

FSTYR, Vejdirektoratet (VD), Kommunernes Landsforening (KL) 

og asfaltindustrien betydet, at vi i samarbejde har fået lavet 

en god rapport, om vores mange praktiske forsøg udført på 

udvalgte veje ved Døllefjelle på Lolland. Rapporten er netop 

ved at blive oversat til engelsk, idet der ikke tidligere er ind-

samlet sammenligneligt materiale, hvor der undersøges, hvil-

ken effekt landbrugskøretøjer har på asfaltveje set i forhold til 

lastbiler og blokvogne.

Jf. færdselsloven skal man benytte blokvogne, men da reglerne 

er over 50 år gamle, skal der her pointeres, at der er sket en 

udvikling i bæltekøretøjerne i den mellemliggende periode.

I forhold til sagen om behov for bremser på vogne og redska-

ber, der vejer over 3 tons, er det helt sikkert og tydeligt:

AT DER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ, SKAL BREMSER PÅ 

ALT EFTERHÆNGT PÅ HJUL OG SOM ER TUNGERE END 3 TONS!  

Denne sag er desværre blevet sat lidt på spidsen, forstået så-

dan, FSTYR siger reglerne altid har foreskrevet, man ikke må 

overskride fabrikanternes tilladelser for aksellast mm. – sam-

tidigt har såvel FSTYR som andre myndigheder og maskinkon-

sulenter igennem årene set på afsnittet om, hvornår der skal 

være bremser på vogne og redskaber, heri har alene været 

omtalt en 50 % regel, og der har ikke været fokus på om fabri-

kanterne har skrevet noget under afsnittet om ”tilladte aksel-

belastninger”.

Dette gør, at der rundt om i Danmark er mange redskaber og 

maskiner, der burde have bremser på, men ikke har det. Det gør 

dem ulovlige at køre med på offentlig vej!

P-Færdsel mener, at FSTYR selv har været med til at vildlede 

om emnet, og det eneste som stadigvæk er beskrevet ”om 

bremser” er 50 % reglen - der står intet om, at man skal hu-

ske at se på fabrikantens specifikationer for aksellaster. Vores 

holdning i gruppen er derfor, at der bør laves en overgangsord-

ning, så man tillader kørsel med ældre redskaber op til f.eks. 

2016, og så først derfra kræver bremser på disse vogne og 

redskaber.

FSTYR går ikke ind for forslaget, da de pointerer, at reglerne 

altid har været således, men erkender, at de ikke har været ret 

gode til at informere, men at det må være op til den enkelte 

ejer af køretøjet at være informeret om, hvad der tillades fra fa-

brikantens side –  FSTYR vil ikke kunne påtage sig det ansvar de 

mener, der er ved at tillade mere end fabrikanten har skrevet!

FSTYR vil gerne hvis branchen kan medvirke til at løse proble-

merne. De foreslår, det de kalder en ”håndholdt løsning”. Med 

det menes der, at ejerne af maskiner og vogne, skal spørge ved 

leverandørerne af deres traktorer, om det er ok at køre med 

vogne og redskaber, som vejer mere end 3 tons, men som vejer 

mindre i forhold til 50 % reglen, idet man må formode, at der er 

bremser på køretøjer, som er tungere.

TEMPO 40 er på ingen måde nået i mål endnu. Traktorerne, 

som er produceret i henhold til TRM er tilpasset til reglerne, så 

det er sjældent et problem med de nyere traktorer, men de æl-

dre traktorer er stadigvæk et problem, da de ikke kan overholde 

kravet om teoretisk beregnet hastighed som skal ligge imellem 

39,5 og 40,4 km/t. DMR er stadigvæk ikke tilrettet til at kunne 

håndtere de mange forskellige køretøjer, som nu skal være re-

gistreret for at kunne opnå TEMPO 40 tilladelse – OG der er sta-

digvæk ingen registreringsmulighed ud over ”godstransport”, 

som hverken tromler, såmaskiner, trailersprøjter, gyllevogne 

eller motorredskaberne er egnede til!  

P-færdsel
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Brancheaftaler

Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige bran-

cheaftaler.

Landbrug & Fødevarer
Den 1. september 2017 blev Dansk Maskinhandlerforening 

medlem af Landbrug & Fødevarer (L&F). Et naturligt skridt at 

samarbejdet mellem landbruget og maskinhandlerne bliver 

cementeret. Medlemskabet er et såkaldt B-medlemskab – som 

bedst kan sammenlignes med at være interessemedlem hos os.

Vi har igennem et par år 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 signalpo-

litisk 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 vil derfor blive inddraget i de områder, som er relevante for 

maskinhandlere, såsom transportpolitik, færdselsgruppe, eks-

portaktiviteter, PR & Kommunikation, få adgang til diverse sta-

tistikker og meget mere.

Samarbejdet er kommet rigtig godt fra 

start og vi sætter stor pris på den gen-

sidige relation.

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 eksportrådgi-

ver på ambassaderne i Ukraine og Serbien. Særligt landbrug og 

fødevare har været en fokussektor. 

 

Søren kan kontaktes 

Tlf.: 4236 4741 

Mail: 

soren_engelbrecht_hansen@yahoo.com

Kapitalbørsen 
Kapitalfremskaffelse, finansiering og 

rådgivning omkring ejerskifte

Kapitalbørsen har stor erfaring med kapitalfremskaffelse til 

forskellige formål til virksomheder over hele landet. God for-

beredelse, et godt netværk og hurtig indsigt i udfordringen er 

nøglen til at løse opgaven. Kapitalbørsen sætter sig grundigt 

ind i virksomhedens situation og sikrer, at ledelse og ejere klæ-

des på til en kvalificeret dialog med eksterne investorer, ban-

ken – eller mulige købere. I forbindelse med ejerskifte drøftes 

mulighederne for at finde medejer, der aktivt kan indgå i den 

daglige drift med indskudskapital eller en mulig køber

Kapitalbørsen har

• et omfattende netværk af private og institutionelle inve-

storer i Danmark og samarbejder med en række finansielle 

institutioner som f.eks. Vækstfonden, en lang række ban-

ker, leasingselskaber m.v.

• en samlet oversigt over ca. 200 låne-/finansieringspro-

grammer til bl.a. eksport-fremme m.v.

• god dialog med et stort antal banker – erhvervs- og kre-

ditafdelinger

• et stærkt kartotek af med-ejerkandidater, der leder efter 

at købe sig ind i spændende virksomheder landet over.

Rådgivning og sparring

Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter – se nærmere 

på www.kapitalbørsen.dk - og kan hjælpe med at værdisæt-

te virksomheden, forberede og bistå ved 

bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den 

generelle drift af virksomheden. 

 

Kontaktperson Carsten Færge

Tlf. 2164 7612

Mail: cf@kapitalborsen.dk

Brancheaftale for hjertestarter 
Aftalen med MediDyne om, at man kan købe deres Zoll hjer-

testartere 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 
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overlever. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter er 

afgørende. Hjertelungeredning er vigtig førstehjælp, men den 

mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god hjerte-

massage 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 livredden-

de førstehjælp med selvtillid og overblik. 

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrel-

sens krav og specifikationer til en hjertestarter. 

DM-A Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, der er 

derfor indgået en aftale om Krisehjælp til ejerle-

dere med Falck Healthcare og aftalen er en del 

af medlemskabet. 

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp

Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens 

medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hændelser.

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, f.eks. FHC’s Rådgivningscenter foretager 

afdækning af medlemmets problem.

• Psykiske / følelsesmæssige problemer

• Depression, angst

• Stress og udbrændthed

• Mobning og chikane

• Omstrukturering og fyring

• Skilsmisse samt samlivs-og familierelationsproblemer

• Sociale problemer

• Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)

• Juridiske og økonomiske problemer

Adgang til nedsat responstid

Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4 timer 

fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens før-

ste face-to-face kontakt med klienten overalt i Danmark.

Kontaktperson: Helle Helth Hansen, 

helle@danskmaskinhandel.dk, 

tlf. 3917 8953 eller 6168 5707

Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning

Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver af-

skediget 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 op-

leves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste situati-

oner 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 en naturlig måde er 

kommet på afstand.

Psykologisk Rådgivning som værktøj

Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og nød-

vendigt 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 Healthca-

re, 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 pro-

fessionel rådgiver.
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Samhandelsaftale med Lyreco
Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaftale 

med Lyreco, der forhandler kontorartikler, 

tryksager, tonere, samt catering-, aftør-

rings- og sikkerhedsprodukter. 

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, salæ-

rer og gebyrer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol. 

Lykkes det ikke at inddrive kravet, er det gratis.

For behandling i fogedretten tager de 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.

Advokaternes Inkasso Service kontakter debitor på alle hen-

sigtsmæssige måder, breve, mails og tlf. Hvis det efter en kre-

ditvurdering af debitor giver mening, foretager de udkørende 

fogedforretning.

Som advokatkontor behandler de indsigelser og giver møde i 

retten i alle sager uanset, om de løftes ud af småsagsproces-

sen. Prisen afhænger som udgangspunkt af tidsforbruget. 

Avista Oil
Aftalen med Avista Oil, hvor alle medlemmer kan opnå en rabat 

på diverse hjælpemidler, opsamlings- og opbevaringstanke er 

stadigt gældende, selv om der af og til kommer ændringer i 

forhold til priser, og nogle gange beskeder i forhold til hvem der 

officielt har vundet retten til at indsamle spildolie.  

Gratis afhentning af spildolie

Avista Oil er det tidligere Dansk Olie Genbrug. Samarbejdsafta-

len 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. 

Avista Oil garanterer, at de renser den brugte olie, så den kan 

genanvendes som smøreolie, det vil sige, de store selskaber 

kan generhverve den rensede ”råolie” og så kan de tilføre di-

verse additiver, der gør at olien igen kan overholde de forskel-

lige smørekrav.  

Pensionsselskabet 
Dansk Maskinhandlerforening kan nu i samarbejde med Pensi-

onsSelskabet pension & health care services tilbyde en pensi-

onsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte.

Pensionsløsningen i Pensi-

onDanmark er god, og denne 

løsning er et perfekt supple-

ment, da den også indeholder 

sikkerhed og udbetaling ved f.eks. midlertidig sygdom og res-

sourceforløb.

Virksomheden bestemmer, hvem der skal tilbydes denne løs-

ning, og pensionsløsningen kan tilbydes til alle ansatte eller 

udvalgte medarbejdergrupper – både med og uden overens-

komst.

Vil du vide mere, så 

kontakt pensionschef 

Lars Flaathen Hjortshøj

Telefon 20904304

Mail LFH@PensionsSelskabet.dk

 

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

PENSIONSORDNING 
MED MANGE FORDELE OG BEDRE SIKKERHED VED SYGDOM

SITUATION Midlertidig sygdom Ressourceforløb Varig sygdom

PensionDanmark – – ✓

Skandia ✓ ✓ ✓

PensionsSelskabet pension & health care services tilbyder en 
pensionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte.

Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løsning 
er et perfekt supplement, da den også indeholder sikkerhed og 
udbetaling ved fx midlertidig sygdom og ressourceforløb.

FORDELE
Pensionsløsningen har følgende fordele:

• UDBETALING TIL VIRKSOMHEDEN 
ved længerevarende sygdom 

• LAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 
så der er større opsparing.

• 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 kvalifi ceret 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 Finans-
tilsynets retningslinjer. PensionsSelskabet pension & health care fokuserer på høj service, gennemsigtighed samt personlig og forståelig rådgivning – når du har tid.
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Tripple Track 
Danmarks mest kendte trackingsystem via Dansk Maskinfor-

handlerforening. 

I en branche med højværdi produkter som bil- og maskinbran-

chen er der mange kunder, som kan have et behov for den bed-

ste sikring af deres anskaffelse. 

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)

Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed 

udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Aftalegrundlag

Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. Her-

under kan bl.a. nævnes:

• GPS sporingsenheder (både mobile, til montering  

samt til trailers)

• Gasalarmer

• Abonnementer til din kunde 

Nye samarbejdsaftaler 
indgået i 2019

    

Dansk Maskinhandlerforening har i 2019 

indgået aftale med Louis Nielsen. 

Aftalen omfatter:

• Synsprøver med udvidet helbredsundersøgelser

•  Skærm- og sikkerhedsbriller ved dokumenteret behov

•  Medarbejderrabat på briller til privat brug

Anskaffelse

Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller sker ved, at medar-

bejderen inden sit besøg hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvi-

sition hos nærmeste leder.

Der bestilles kun skærmbriller, såfremt optikeren 

konkluderer et behov for en skærmbrille i henhold 

til Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledning 

for arbejde med skærmterminaler.

Normalvis laves der ikke skærmbriller til personer 

under 40 år, da deres øjengener ofte ikke udeluk-

kende kan relateres til behovet for skærmbriller, 

men derimod et mere generelt behov for en aflast-

ningsbrille.

Tidsbestilling

Man kan hurtigt og nemt finde sin nærmeste Louis Nielsen bu-

tik og bestille tid til synsprøve via deres online booking-system. 

www.louisnielsen.dk/book-synsproeve

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
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Komplet tilfreds

Man skal være glad for sin nye brille. Derfor yder Louis Nielsen 

udover den almindelige 24 måneders reklamationsret desuden 

3 måneders komplet tilfredshedsgaranti på brillen. Har man, 

inden for 3 måneder fra udleveringsdatoen, et problem med 

brillen uanset hvad, så går man ind til Louis Nielsen, der sørger 

for, at det bliver ordnet.

Man er altid velkommen til at henvende sig i en af Louis Niel-

sens butikker, hvis man har brug for at få tilpasset sin brille, 

eller hvis de på anden måde kan være behjælpelige.

Tilpasning af brillen samt udskiftning af næsepuder er gratis i 

hele brillens levetid.

Medarbejderrabat på et sundt syn 

Giv jeres medarbejdere noget ekstra uden det koster jer en kro-

ne.

Premium Club medarbejderrabat

Alle medlemmer hos Dansk Maskinhandlerforening, er omfattet 

af Louis Nielsens Premium Club Medarbejderrabat, som sikrer 

rabat til dig og din nærmeste familie, uanset hvilken privatbrille 

man ønsker at købe hos Louis Nielsen.

For at få rabatten, skal man klikke ind på Dansk Maskinhandler-

forenings egen Louis Nielsen firmaportal, hvor man kan regi-

strere og udskrive sine rabatkuponer.

Et perfekt og sundt syn samt et godt helbred livet igennem er 

noget, som har stor betydning for de fleste mennesker.

Derfor kan I som en del af erhvervsaftalen, tage det ekstra 

skridt i forhold til medarbejdernes syn og sundhed, uden at det 

koster jer en krone

Louis Nielsen tilbyder alle jeres medarbejdere en årlig gratis 

synsprøve med sundhedstjek, hvor de får klar besked om deres 

øjnes styrke og generelle sundhedstilstand.

Samtidig tilbyder vi rabat på briller og solbriller til privat brug. 

Og det hele kan de dele med deres familie.

Hvordan får man adgang?

For at jeres medarbejdere kan gøre brug af medarbejdertilbud-

det, skal de have adgang til jeres egen Louis Nielsen firmaside, 

hvor de kan udskrive deres personlige rabatkuponer.

Benyt linket på 

danskmaskinhandel.dk/medlemsomraade/samarbejdsaftaler

For yderligere information kan Helle Helth Hansen i sekretari-

atet kontaktes.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning
Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Arbejdsmiljø Rådgiv-

ning har indgået en aftale om rådgivning indenfor arbejdsmiljø 

for foreningens medlemmer.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder vejledning og opdate-

ring i gældende lovgivning, og har konsulenter, der er specielt 

uddannede til at rådgive netop maskinhandlere indenfor de 

specielle forhold, der er gældende her.

Rådgivningen vil desuden blive afregnet til en fast lavere pris, 

når man er medlem af foreningen.

Service døgnet rundt

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning er en virksomhed, der har cirka 

20 års erfaring og er i besiddelse af stor specialviden inden for 

området.
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Virksomheden er et datterselskab i Agri Nord-koncernen, som 

har hovedsæde i Aalborg.

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 af 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 

For mere information kontakt Jan Sølver Svendsen 

Tlf.: 9635 1382

mail: jss@dkamr.dk

Scandic-hotellerne 
Sekretariatet har indgået en brancheaftale med Scandic-hotel-

lerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Polen. Af-

talen gælder for alle medlemmer 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 loyali-

tetsprogram 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 væ-

relsesregningen. Dine point hjælper dig med at nå op på næste 

level, giver dig mulighed for at booke bonusnætter samt giver 

dig ekstra fordele hos deres partnere.

Jo flere point man optjener, og jo flere overnatninger man har, jo 

højere vil man stige i level. Jo højere level, desto bedre fordele.

Se mere om aftalen på DM’s hjemmeside under medlemsområ-

det og samarbejdsaftaler. 
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Vi oplever gennem flere kundetilkendegivelser, at der er en ge-

nerel stigende tilfredshed med Codans leveringer, både hvad 

angår skadesbehandlingen og den daglig administration. Det er 

vi meget glade for, da det viser, at vores krav om opnormerin-

ger af antal ansatte hos Codan, har hjulpet. Dette har medført, 

at administrationstiden nedbringes - så I kan fokusere på det, 

I er dygtige til. 

Vi oplever en stadig stigende tendens i antallet af både mere 

eller mindre kreative forsøg på denne form for kriminalitet. Vi 

ved, at flere af jer har været udsat for hacking, og at der for-

mentlig vil komme flere til. Det kan have katastrofale følger, 

så hvis ikke I allerede har taget stilling til denne risiko, bør I 

gøre det. 

Vi har skræddersyet et produkt hos HDI, som favner netop 

disse typer af risici, herunder kriminalitet - cyber og netbank. 

Dertil kan desuden tilvælges dækning for direktions- og besty-

relsesansvar. Der er allerede en del medlemmer, der har valgt 

at tage hånd om risikoen, men der er også mange, der ikke har. 

Forsikringerne under DM-aftalen har generelt nogle meget 

brede dækninger med høje undersummer. Der er langt færre 

dækningsmæssige undtagelser - sammenlignet med det gene-

relle forsikringsmarked, hvilket giver et mere gennemskueligt 

produkt. Der opnås dermed en større tryghed for aftalens med-

lemmer.

I Willis Towers Watson sidder et hold af faste kompetente 

kontaktpersoner klar til at hjælpe den enkelte forhandler, der 

retter kontakt i forbindelse med forsikringsspørgsmål. Disse 

kontaktpersoner beskæftiger sig udelukkende med at rådgive 

medlemmerne i det daglige, herunder blandt andet hjælp i ska-

desituationer mv. der kun repræsenterer kundens interesser. 

I Willis Towers Watson har vi fokus på at tilføre værdi til vo-

res kunder gennem helhedsorienteret risikorådgivning og ved 

at skabe løsninger, der optimerer kundens sikkerhed og tryg-

hed. Kunden skal kende sine risici, både de forsikringsbare og 

de ikke forsikringsbare. Man skal tage stilling til, hvilke af de 

forsikringsbare risici man ønsker at etablere forsikring for, og 

hvilke man ikke ønsker at etablere forsikring for. I forbindelse 

med denne rådgivning er der tillige lagt stor vægt på, at øge 

kundens fokus mod interne forretningsgange, der evt. kan 

medvirke til at minimere både skadefrekvens, men også en evt. 

skades omfang.

Willis Towers Watson

Vi hjælper dig med virksomhedens risikostyring

Key Account Manager

jacob.olesen@willistowerswatson.com
+45 6038 0558

Jacob Olesen

Account Assistent

annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
+45 8813 9438

Annette Kærsgaard

Account Executive

ida.stoy.laursen@willistowerswatson.com
+45 8813 9416

Ida Stoy Laursen

Account Assistent

mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
+45 8813 9338

Mathias Løvkvist

Account Director

lars.borgholm@willistowerswatson.com
+45 8813 9429

Lars Borgholm

Som medlem af Dansk Maskinhandlerforening er du tilknyttet et særligt tilpasset 
forsikringsprogram hos Willis Towers Watson. 

Forsikringsprogrammet giver dig unikke fordele. Du har blandt andet adgang til en gratis 
og uforpligtende gennemgang af dine forsikringer med henblik på, at de kan optimeres 
til bedre og billigere dækninger.  
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Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med 

PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensions-

ordning 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 ressour-

ceforløb.

Lærlinge, der endnu ikke er omfattet af pensionsordningen i 

PensionDanmark, er i overenskomsten ligeledes omfattet af en 

forsikringspakke. Det er vigtigt, at man indberetter og indbeta-

ler til forsikringen, ellers kan det blive dyrt for virksomheden. 

Virksomheden skal nemlig erstatte den manglende forsikring, 

hvis en lærling kommer galt af sted og fx kommer på førtids-

pension. Læs mere på virksomhed.pension.dk/indbetallarlinge, 

hvor der er information om relevante overenskomstkoder, pri-

ser og regler for, hvornår der skal indberettes. 

Opsparing til pension

Medarbejdernes opsparing til pension, bliver typisk sat ind på 

en aldersopsparing, ratepension og en livsvarig pension. Alder-

sopsparingen er forholdsvis ny og skyldes nye pensionsregler, 

som pr. 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 alder-

sopsparing ikke har betydning for, hvor meget medarbejderne 

vil få i folkepension

Derfor har PensionDanmark automatisk tilpasset medarbej-

dernes opsparingen og indsætter det beløb, som man årligt 

må sætte ind på en aldersopsparing. Resten af pensionsind-

betalingerne bliver fordelt på ratepensionen og den livsvarige 

pension. 

Sundhedsordning med sundhedsteam

Jeres medarbejdere med pension i PensionDanmark (herunder 

lærlinge) har typisk også en sundhedsordning. Sundhedsord-

ningen giver bl.a. adgang til behandlinger hos en fysiotera-

peut, kiropraktor eller massør, hvis medarbejderne har proble-

mer i led, muskler og sener. På den måde kan ordningen være 

med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere al-

vorlige skader og eventuelt længerevarende sygefravær. 

PensionDanmark har også et sundhedsteam, der består af 18 

erfarne sygeplejersker og socialrådgivere. Her kan I som virk-

somhed få rådgivning og hjælp til, hvordan man kan håndte-

re sygemeldte medarbejdere, eller medarbejdere der ofte er 

syge. Medarbejderen skal blot være omfattet af sundhedsord-

ningen via sin pensionsordning i PensionDanmark. 

Medarbejderne kan også selv ringe og få hjælp hos sundheds-

teamet. Og de kan også få hjælp, hvis de er blevet henvist til 

en speciallæge fra deres egen læge. De får hjælp fra en syge-

plejerske, der hjælper dem gennem sundhedssystemet – uden 

unødig ventetid. Læs mere om PensionDanmarks sundheds-

ordning på www.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.  

Pensionsordning i PensionDanmark 
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Climmar og EU

Dansk Maskinhandlerforening er en del af CLIMMAR – vo-
res europæiske sammenslutning af maskinhandlerforenin-
ger. 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 stor og vigtig rolle. Per Hedetoft 
fra Dansk Maskinhandlerforening repræsenterer Climmar i 
to EU-grupper samt en ISO-gruppe. EU-grupperne er WGAT 
og NRMM. 

WGAT er en arbejdsgruppe for traktorer og arbejder bl.a. 
med den nye EU-typegodkendelse 167/2013 også kendt 
som ”Tractor Mother Regulation” eller TMR. Der arbejdes 
også med kategorierne R og S – altså maksimum aksel-
vægt på 3-akslede køretøjer samt maksimum bredde på 
vej. 

NRMM er en arbejdsgruppe i sin opstart, men vedrører 
”Non Road Mobile Machinery”. Formålet er, at finde en fæl-
les EU typegodkendelse for disse køretøjer. 

RMI har efterhånden kørt et par år – og udspringer af, at 
et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbran-
chen skal underlægges de samme vilkår som bilbranchen 
på europæisk plan. I praksis betyder det, at alle service-
informationer og software ”Repair- and Maintanence In-
formation” (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, 
men der udestår specifikation, fastlæggelse af retnings-
linjer samt software og hardware til håndtering. Dette er 
nu ophøjet til en ISO-standard, der håndteres af denne 
gruppe.

Climmars 65. kongres fandt sted i oktober 2018 i Prag. De 
vigtigste punkter på dagsordenen var status og fremdrift 
på strategien om at positionere Climmar som en betyden-
de lobbyorganisation. Her opnåede vi en stærk konsensus 
om forhandlerkontrakter samt Smart Farming. En meget 
vigtig milepæl i Climmars historie. Efterfølgende er vi på-
begyndt en møderække med de store traktorproducenter 
omkring forhandlerkontrakter. 

Følg med på climmar.com
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I årets mærkeundersøgelse har vi valgt at fokusere på de større 

traktormærker for at kvalitetssikre svarprocenten og dermed 

validiteten af mærkeundersøgelsen. Dette betyder at den sam-

lede svarprocent nu har rettet sig til 60,2 %, hvilket er meget 

tilfredsstillende. For at undersøgelsen skal have en tilstræk-

kelig validitet, skal det ingen understreges, at så mange som 

muligt skal prioritere at få besvaret undersøgelsen.

DM-Mærkeundersøgelse er et vigtigt værktøj i forhold til sam-

arbejdet med traktorimportørerne – og disse tager undersøgel-

sens resultater alvorligt, og vil gerne bruge dem i det daglige 

arbejde med forhandlerudvikling. Derfor skal resultatet også 

være repræsentativt.

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgelse 2019 

er, at vi igen er på stort set samme niveau i den samlede be-

dømmelse set i forhold til sidste år. Vi ser et lille fald i den sam-

lede tilfredshed. Generelt er status overordnet uændret, men 

mærkerne er under pres på vigtige parametre. Gennemsnittet 

dækker også over, at enkelte mærker er faldet ganske betrag-

teligt.

Det er vigtigt at understrege, at mærkeundersøgelsen kan bru-

ges konstruktivt til at forbedre relationen og ikke mindst sam-

arbejdet mellem forhandler og importør. Det er et godt værktøj 

til at analysere, hvor indsatsen skal målrettes, til gavn for beg-

ge parter. I sidste ende er importør, producent og forhandler sat 

i verden med samme formål: At afsætte traktorer!

Mærkeundersøgelsen gennemføres i en række europæiske lan-

de, og kan derfor også anvendes som en benchmarking over 

mod udvalgte lande som et værdifuldt værktøj. På europæisk 

plan afholder Climmar ligeledes møder med en række af trak-

tormærkerne, hvor mærkeundersøgelsen præsenteres som 

gennemsnit for Europa. Dette er udgangspunktet for en rigtig 

god dialog.

DM-Mærkeundersøgelse

Bedøm dit
mærke/leverandør 
image i branchen 

Mærkets image/indtryk
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Hvordan bedømmer 
du traktorprogrammet 

passer på markedet

Traktorens
driftsikkerhed

Tillid til 
mærkets 
fremtid

Niveau for 
innovation

og udvikling

14,00 14,44
13,4813,50

16,00
15,11

12,5612,50

14,2014,53

11,20
12,50

13,50
14,5314,00

13,0013,5013,31

9,009,00

Total

Gennemsnit 
2019

10,73

2019

10,86
11,93

2017

10,50

2018

Total for hele undersøgelsen
Sådan læses søjlerne:
  0 - STOP helt op – ændre aktivitet / adfærd

  4 - STOP – ændring påkrævet

  8 - Middelmådig indsats aktivitet / adfærd

12 - Middel – overvej ændring / kontra indsats

16 - Grønt lys – ændring skal nøje overvejes

20 - Grønt lys – FULD FART FREM I SAMME RETNING
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DM-Jubilæumslegater 2018

Legatet blev stiftet i forbindelse med 

foreningens 75-års jubilæum med 

det formål at styrke interessen for 

uddannelsen af landbrugs- og entrepre-

nørmaskinmekanikere samt handels-

elever, der er beskæftiget hos medlem-

mer af Dansk Maskinhandlerforening 

og DM-Arbejdsgiver. I forbindelse med 

Dansk Maskinhandlerforenings 100-års 

jubilæum 18. november 2018 blev det 

besluttet at lade legatet stige til 

kr. 10.000.

Tildeling sker for lærlinge efter 
bestået svendeprøve og for handels-
elever efter bestået læretid.

For at få hæderen skal man indstilles 

af en virksomhed, der er medlem af 

Dansk Maskinhandlerforening el-

ler DM-Arbejdsgiver. Den skriftlige 

indstilling skal indeholde en præcis 

begrundelse for hvilke faglige såvel 

som personlige egenskaber, der ligger 

til grund for indstillingen.

Dansk Maskinhandlerforenings 

Jubilæumsfond har i beretningsåret 

uddelt 4 legater til nyudlærte i bran-

chen – en handelsassistent og 

tre landbrugsmaskinmekanikere

 – der har udmærket sig både på det 

faglige niveau og på det personlige 

plan. Hver legatmodtager får derfor 

ud over æren og et diplom 

kr. 10.000. 

En virksomhedspraktik endte med et 
fast job og et jubilæumslegat

Overraskelsen var lige ved at gå i vasken, da hovedpersonen 

ved legatoverrækkelsen hos Traktor & Høstspecialisten A/S i 

Kolding på overrækkelsesdagen måtte blive hjemme hos sin 

syge datter. Det lykkedes dog med en ihærdig indsats fra direk-

tør Henrik Thomsen at få Selina Kirstine Jakobsen til at møde 

op – stadig uvidende om, at det var hende, som var dagens 

hovedperson. Derfor var det en virkelig overrasket og lettere 

forvirret – men meget glad Selina, der modtog Dansk Maskin-

handlerforenings jubilæumslegat. 

Faktisk undrede det flere af medarbejderne, at Selina blev så 

overrasket, og at man var lykkedes med at holde det hemmeligt 

for hende, da hun i virksomheden er kendt for sin nysgerrighed. 

Det lagde Henrik Thomsen også vægt på, i de fine ord han sag-

de til Selina i forbindelse med overrækkelsen: ”Tak for den tid 

du har været her – du bliver her selvfølgelig mange år endnu. 

Du har gjort det rigtig godt. Du har været sindssyg nysgerrig på 

alt, hvad du har givet dig i kast med – det har vi også drillet dig 

lidt med engang imellem. Men det er jo den nysgerrighed, som 

har gjort, at du er blevet så god, som du er.”
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Har udnyttet sit potentiale

”Jeg er tidligere uddannet i butik, men kunne ret hurtigt se, at 

det ikke var det, jeg skulle lave altid. Der var lidt for mange ting, 

som hurtigt blev ensformigt, og jeg manglede udfordringer. Jeg 

vidste derfor, at jeg i stedet gerne ville have noget med admi-

nistration at gøre. Det viste sig dog at være lidt svært at finde 

et sted, som ville give mig chancen, da jeg ikke havde erfaring 

med det i forvejen,” siger Selina. 

I sin indstilling til Dansk Maskinhandlerforening skriver direktør 

Henrik Thomsen bl.a. følgende om Selinas rejse: ”Selina kom-

mer i virksomhedspraktik gennem Kolding Kommune til vores 

forretning i første omgang i 3 måneder og derefter 6 måneder 

mere. Det viser sig hurtigt, at Selina og Kolding Maskinforret-

ning er et godt match, og hun vokser løbende med opgaverne. 

Derfor tilbyder jeg Selina en læreplads, da jeg ser potentialet 

i hende, og synes hun skal have den mulighed. Den stille pige 

som kom til os i starten, ser vi forvandle sig til en farvestrålen-

de og glad medarbejder, som virkelig har potentiale. Som firma 

er vi stolte af at have været en del af denne rejse. Stolte af at 

kunne give Selina muligheden og mest af alt stolte af, at hun 

har taget vores udstrakte hånd og udnyttet sit potentiale til 

fulde.”

Her er der plads til at være sig selv

Selina har nu været i virksomheden i fem et halvt år - lige af-

brudt af en barsel med sit yngste barn. ”Jeg følte mig ret hurtig 

godt tilpas her,” siger Selina og fortsætter: ”Jeg bestemte mig 

for bare at være mig selv og så se, hvordan det udviklede sig. 

Jeg blev taget rigtig godt imod, og vi har det godt sammen. Og 

det var virkelig fedt at få lov til at få en ny uddannelse.

Privat bor Selina i Kolding med sin mand og sine to piger på 3 og 

8 år. Om det er dem, der skal forkæles lidt ekstra med pengene 

fra legatet, har Selina jo ikke haft tid til at tænke over endnu, 

men hun håber, hun finder noget godt at forkæle sig selv med, 

når hun nu har gjort sig fortjent til denne uventede gave. 

Sjældent at legatet bliver uddelt til kvinder

”Vi er jo en lidt mandsdomineret branche, og vi uddanner rigtig 

mange landbrugsmaskinmekanikere. Derfor er det ofte dem, 

der bliver indstillet til vores legat. Vi vil dog gerne være med til 

at fremme, at vi får uddannet flere kontor-, salgs-, og handels-

assistenter i vores branche og ikke mindst, at vi får flere kvinder 

i gang med en uddannelse i branchen. Derfor er det glædeligt, 

at vi nu har muligheden for at give legatet til en kvinde, som har 

fået en kontoruddannelse i en maskinforretning,” udtaler direk-

tør Klaus Nissen fra Dansk Maskinhandlerforening.  

Fra venstre ses direktør hos Traktor & Høstspecialisten Henrik Thomsen, legatmodtager  Selina Kirstine Jakobsen, direktør i Dansk Maskinhand-
lerforening Klaus Nissen og næstformand i Dansk Maskinhandlerforening Lars Søndergaard.
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Nicolaj blev første modtager 
af fordoblet jubilæumslegat

I forbindelse med Dansk Maskinhandlerforenings 100-års ju-

bilæum i november vedtog man på generalforsamlingen, at 

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumslegat fremover skulle 

være på kr. 10.000 i forhold til de kr. 5.000, der er tildelt tidlige-

re legatmodtagere. Så som direktør i Dansk Maskinhandlerfor-

ening Klaus Nissen siger, da han overrækker legatet til Nicolaj 

Møller Hartvig, så er det rigtig god timing at gøre sig fortjent til 

legatet lige nu.

Det er en overrasket Nicolaj, som træder ind i personalestuen 

hos Grundvad Maskinhandel A/S denne eftermiddag. For her 

bliver han mødt af sine forældre, sin søster og svoger, som er 

blevet inviteret til at dele oplevelsen med ham. Og det er en 

stolt familie, der lytter til de mange rosende ord om Nicolaj. 

Bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Lars Jensen 

siger blandt andet: ”Du er blevet udvalgt til at modtage legatet 

på baggrund af en flot indstilling fra din arbejdsgiver. Du er fag-

ligt dygtig, hvilket dit karakterblad vidner om. Du har masser af 

gå på mod – jeg tror faktisk, der er lidt Pippi Langstrømpe i dig – 

hun har nemlig et motto: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan 

jeg nok godt finde ud af. – Du udviser flid og pligtopfyldenhed 

og siger aldrig nej til en opgave, uanset hvad det måtte være. 

Og så har du et godt humør og går altid forrest, dette ikke kun 

på det faglige plan. 

Lærepladsen var i hus inden han startede 

på grundforløbet

I 9. klasse var Nicolaj i praktik hos en anden maskinhandler, og 

i 10. klasse ville han gerne i praktik hos en maskinhandler igen. 

Det var her, han kom til Grundvad Maskinhandel A/S og fandt 

det perfekte match for ham. Derfor er Grundvad også det første 

og eneste sted, han har søgt læreplads, og uddannelsesaftalen 

var i hus, allerede inden han begyndte på grundforløbet på Er-

hvervsskolerne Aars. ”Det er et lidt mindre sted, end hvor jeg 

var i praktik i første omgang, og det passer mig virkelig godt,” 

siger Nicolaj og fortsætter: ”Vi får lov til at være med til alle op-

gaver og prøve det hele, og vi har det rigtig godt sammen alle 

sammen – de er nærmest blevet som en ekstra familie for mig.”

Nicolaj samler virksomheden

Nicolaj bidrager i høj grad selv til det gode sammenhold hos 

Grundvad Maskinhandel, da det ofte er ham, der sætter gang 

i aktiviteter udenfor arbejdstiden. ”Vi er jo sammen mange 

timer, så jeg vil da rigtig gerne gøre mit til, at vi har et godt 

arbejdsmiljø. Det tror jeg på, at vi får, hvis vi også sommetider 

hygger os sammen i fritiden – og det tager jo ikke lang tid at 

arrangere en bowlingtur” siger Nicolaj med et smil. 

Fra venstre ses bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Lars Jensen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodta-
ger Nicolaj Møller Hartvig, værkfører i Grundvad Maskinhandel A/S Kristian Tind og indehaver af Grundvad Maskinhandel A/S Flemming Christensen.
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Om en måneds tid samler Nicolaj også kollegaer, venner og fa-

milie. ”Jeg var jo udlært i juli 2018, så det er vist ved at være tid 

til at få holdt svendegilde,” siger han med et grin.

På spørgsmålet om hvad fremtiden bringer, siger Nicolaj: ”Egent-

lig vil jeg bare gerne arbejde, da jeg nok er lidt af en arbejdsnar-

koman. Når jeg har tid til det, tager jeg også gerne nogle timer 

på den gård, jeg arbejdede på i folkeskolen. Men jeg kunne da 

godt tænke mig at prøve at komme ud at flyve på et tidspunkt, 

for det har jeg aldrig været. Og så kunne jeg også godt tænke 

mig at finde et godt sted at bo, da jeg gerne vil flytte hjemme-

fra.” Arbejdsmæssigt har Nicolaj dog planer om at blive rigtig 

mange år hos sin ekstra familie her i Grundvad Maskinhandel. 

 

Berejst lærling får jubilæumslegat

Landbrugsmaskinmekaniker Jesper Bach Nielsen fra SUMAS 

Suldrup Maskinforretning A/S har både været i Afrika og Austra-

lien og arbejde med sit fag, og nu har han også modtaget Dansk 

Maskinhandlerforenings Jubilæumslegat.

Formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen siger 

ved overrækkelsen: ”Kære Jesper. Nu er det dig, vi er kommet for 

at hædre her i dag. Du har gennem hele din læretid vist stor 

flid og engagement omkring din uddannelse. Du har udført alle 

opgaver med stor omhu og har sat en ære i at gøre dit arbejde 

perfekt, og du har aldrig stået tilbage for at yde en ekstraordi-

nær indsats. På det menneskelige plan er du altid positiv, du har 

et godt humør og er velafbalanceret. Og så udstråler du energi 

og glæde og har altid haft plads til at tænke positivt om andre, 

og derfor er du også vellidt blandt dine kollegaer. Nu havde jeg 

selv den store fornøjelse at møde dig i Tanzania i 2017 – og jeg 

tror helt sikkert, at der kom nogle fantastisk gode minder med 

hjem fra den tur.”

Holder foredrag om sine oplevelser

Jesper bekræfter, at der er mange gode minder fra Tanzania 

turen og fortæller: ”Jeg blev virkelig glad og stolt over at blive 

tilbudt at være en af fire lærlinge, som skulle til Tanzania i prak-

tik i 5 uger.

Vi oplevede utrolig mange spændende ting dernede. Det, der 

overraskede mig mest, var nok, at de ikke arbejdede så effek-

tivt, som vi gør i Danmark. Der var for eksempel kun 3 værktøjs-

kasser til ca. 20 mand, så der gik meget tid med at vente på, at 

vi kunne få det værktøj, vi skulle bruge til at løse opgaverne. 

Men de er virkelig flinke dernede. Vi startede lidt som tilskuere, 

og de skulle lige se os an i forhold til, hvad vi kunne finde ud af. 

Der gik dog ikke lang tid, før de fandt ud af, hvad vi kunne, og så 

ville de også gerne lære af os, selvom vi stadig var lærlinge. Jeg 

føler faktisk, at vi gjorde en forskel, og det er da en god følelse.”

Fra venstre ses formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen, legatmodtager Jesper Bach Nielsen, direktør i Dansk Maskinhandler-
forening Klaus Nissen, indehaver af SUMAS Suldrup Maskinforretning A/S Karsten Nielsen og værkfører hos SUMAS Jens Asp.
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Jesper har ved flere lejligheder holdt foredrag om sine oplevel-

ser i Tanzania. Han har blandt andet været en tur i København 

og holde foredrag for Ulandssekretariatet. ”Jeg synes, det er 

rigtig sjovt at komme ud og fortælle om, hvad vi har oplevet, og 

det vil jeg meget gerne gøre noget mere,” siger Jesper.

I vinters gik turen til Australien

Jesper er for nylig vendt hjem fra en tur til Australien, hvor han 

arbejdede 2,5 måned på et stort landbrug på ca. 200.000 hek-

tarer. Ejeren driver desuden 7 maskinforretninger. Her gik det 

mest ud på at køre maskiner og knap så meget på reparationer. 

”Her blev jeg bekræftet i, at jeg har valgt den rigtige uddannel-

se. Jeg havde nemlig også tænkt på at blive landmand, men det 

med at sidde og køre maskinerne i så mange timer, det bliver 

lidt for ensformigt i længden. Derfor synes jeg også, at Tan-

zania er det bedste, af det jeg har prøvet indtil videre, da det 

handlede om at skrue. Men det var en stor oplevelse at rejse 

i Australien og New Zealand, efter jeg var færdig med mit ar-

bejdsophold. Vi har kørt 10.500 km. i Australien og 4.500 km. i 

New Zealand, så vi har fået set noget,” fortæller Jesper.

Mod på flere oplevelser og udfordringer

Selvom den unge mekaniker allerede har oplevet meget med sit 

fag, har han mod på meget mere. ”Jeg vil gerne ud og rejse igen 

– måske til Canada eller USA – og meget gerne arbejde indenfor 

mit fag i et andet land igen. Det er virkelig sjovt at komme ud 

og møde folk, ved at man arbejder sammen med dem, så det 

gør jeg gerne igen. 

Jeg har jo været enormt heldig her hos SUMAS, at de har givet 

mig lov til at tage af sted, og at jeg så har kunnet komme tilba-

ge til mit job her. Det betyder virkelig meget, at få lov til at leve 

nogle drømme ud og så have et job at komme tilbage til. Der er 

faktisk ikke noget bedre, end at komme på arbejde her hos SU-

MAS hver dag – og kunne man arbejde 12 timer om dagen, ville 

det bare være dejligt,” siger den 21-årige landbrugsmaskinme-

kaniker med et grin.

”Når jeg bliver lidt ældre, kunne jeg da godt forestille mig at 

blive værkfører. Jeg synes, det må være spændende at være 

med til at lede en virksomhed og have en masse ansvar, men 

jeg vil gerne ud og opleve noget mere først og få noget mere 

erfaring,” slutter Jesper.

Talent og hårdt 
arbejde udløser jubilæumslegat

”Det jo it tos jo”, siger Mathias Lundehave Kristensen på syn-

gende fynsk, da han bliver overrasket med Dansk Maskinhand-

lerforening’s jubilæmuslegat onsdag formiddag. Inden den ud-

talelse har han fået en masse rosende ord, et diplom og 10.000 

kroner. 

De fine ord kom bl.a. fra næstformand i Dansk Maskinhandler-

forening Lars Søndergaard: ”Det kan vist ikke blive bedre med 

de fine karakterer. Du er en rigtig god ambassadør for vores 

branche. Det er meget vigtigt, at vi har sådan nogen som dig til 

at gøre omverdenen opmærksom på landbrugsmaskinmekani-

ker uddannelsen – for det er en rigtig god uddannelse.”

Der var også ros til Mathias’ lærested Flemløse Maskinforret-

ning ApS. ”Det er dejligt at komme til en engageret forretning, 

som sørger for at bygge op nedefra med lærlinge, så tak til jer,” 

siger Lars Søndergaard.

12-tals fyr

Når man ser Mathias karakterblad, kan man ikke undgå at blive 

imponeret, da det stort set kun indeholder 12-taller – og enkel-

te 10-taller. På spørgsmålet om hvordan han gør det, siger han 

med et smil: ”Når man nu tager helt til Aars for at gå i skole, 

kan man jo ligeså godt gøre noget ud af det. Jeg fandt hurtigt 

sammen med et par gutter på skolen, som havde det på samme 

måde som mig. Vi kunne godt sidde flere timer af gangen og 

nørde og diskutere forskellige tekniske problemstillinger, fordi 

vi synes det var interessant, og så var der jo også noget socialt i 

det samtidig. Jeg er meget bevidst om mit eget ansvar i forhold 

til at lære noget og få gode resultater.”

Opsøger udfordringer

I 2017 vandt Mathias Danmarks Bedste Lærling. Hans præsta-

tion var ikke mindst stor set i lyset af, at han kun lige var færdig 

med 4. hovedforløb, og de andre deltagere var i gang med eller 

færdige med sidste hovedforløb. ”Jeg meldte mig, fordi jeg sy-

nes, jeg klarede mig ok på skolen, og så så jeg det lidt som en 

mulighed for en ”gratis” svendeprøve, inden det virkelig gjaldt. 

Den største udfordring i konkurrencen var det med, at det ikke 
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Fra venstre ses værkfører hos Flemløse Maskinforretning Christoffer Hviid, indehaver af Flemløse Maskinforretning Martin Andersen, direktør i 
Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Mathias Lundehave Kristensen og næstformand i Dansk Maskinhandlerforening Lars 
Søndergaard. 

var muligt at løse alle opgaverne indenfor tidsrammen – man vil 

jo gerne lave det hele. Jeg valgte at prioritere opgaverne efter, 

hvad der var vigtigt at få til at fungere først, og det gik jo meget 

godt,” siger Mathias.

Mathias er lige kommet hjem fra et længere ophold i Australien, 

hvor han har arbejdet for CASE IH forhandleren O’connors i Bir-

chip. ”Jeg tog derned, fordi jeg gerne ville lære noget mere om 

CASE IH maskiner, da de har nogle lidt andre og noget større 

maskiner, end vi ser i Danmark, forklarer Mathias og fortsætter: 

”Både DBL og turen til Australien har givet mig noget erfaring 

og øget min selvtillid. Derudover har opholdet i Australien også 

givet mig rigtig meget i forhold til teknisk engelsk, som er vig-

tigt i denne branche.”

I fritiden kan han heller ikke lide at have huller i kalenderen. 

Han spiller en del badminton og er med i bestyrelsen i badmin-

tonklubben og har også indtil han rejste til Australien været 

ungdomstræner. Mathias er også vild med at være udendørs, 

hvor han gerne bruger en del tid på jagt.  

Fyns nye udekørende montør

Udenfor værkstedet stå en servicebil klar til Mathias. Han skal 

nemlig til at køre på hele Fyn og servicere Flemløse Maskin-

forretnings kunder. ”Det er jeg virkelig glad for,” siger Mathias 

og fortsætter: ”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud 

til alle vores kunder og hjælpe dem. Jeg ser det som et stort 

skulderklap, at jeg allerede som førsteårs svend får mulighed 

for selv at køre rundt og servicere vores kunder – det skal nok 

give noget hår på brystet.”

Om han i fremtiden skal bruge sine evner på at læse videre, 

kan Mathias ikke helt afvise, og det er da også muligt, at han 

tager en tur til Australien igen på et tidspunkt. ” Men lige nu 

skal jeg bare blive en rigtig dygtig udekørende montør,” slutter 

den 25-årige landbrugsmaskinmekaniker med et smil. 

Og med den indstilling skal han nok opnå alt det, han sætter 

sig for.
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Sekretariatet består af følgende 

medarbejdere:

Klaus Nissen (direktør)

Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)

Helle Helth Hansen (direktionssekretær)

Annette Hansen (økonomiassistent)

Per Hedetoft (konsulent)

Dorthe Thomsen (kontorassistent)

Astrid Emilie Liltorp Andersen

Mødefaciliteter

Mange medlemsvirksomheder og leverandører 

har igen i beretningsåret gjort brug af vores mø-

defaciliteter i Kolding.

I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 for-

skellige mødelokaler til rådighed i TradeCity og 

kan tilbyde morgenmad, frokost, eftermiddags-

kaffe og evt. aftensmad.

Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har 

projektor, whiteboard og der er mulighed for flip 

over. 

Info-skærmene ved indgangene viser gæster-

ne hvilket mødelokale, der er reserveret til deres 

møde eller kursus. 

Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der 

er gode parkeringsforhold og hvis man har behov 

for overnatning, ligger Hotel Scandic, som DM har 

en aftale med, kun 200 meter fra TradeCity.

Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et 

eftermiddags- eller aftenmøde for medlemsper-

sonale med evt. et indlæg fra DM med aktuelt fra 

branchen lige nu. Vi deltager ligeledes gerne med 

et indlæg ved andre møder evt. leder- eller besty-

relsesmøder.

Sekretariatet
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Afslutning

Året 2018/2019 vil blive husket for den ekstreme tørke i som-

meren 2018, og afstedkom en større debat om hvorvidt land-

bruget skulle have en økonomisk håndsrækning fra staten – og 

i givet fald hvor meget og hvordan. Det gik ikke så galt som 

frygtet, heldigvis, og under devisen det er aldrig så skidt, at det 

ikke er godt for noget, var en af de positive effekter ved den 

tørre sommer, at landmanden kunne få etableret vintersæden 

under optimale forhold, og dermed fik lagt kimen til et godt 

udbytte i høsten 2019. 

Maskinhandleren har været med hele vejen – i medgang og i 

modgang. Men der var lidt bekymring i branchen, for når hø-

sten og efterårsarbejdet 2018 gik så nemt og hurtigt som 

det gjorde, var der jo ikke meget, der gik i stykker eller skulle 

skiftes ud. 

På trods af den lidt hårde start på vores 2018/2019 har vores 

medlemsvirksomheder i det forgangne år klaret sig fornuftigt. 

Bruttofortjeneste og nettoresultat er forbedret. Det betyder 

ikke, at træerne gror ind i himlen, men det er et udtryk for, at 

maskinhandlerne har forstået at konsolidere deres forretnin-

ger, hvilket de er nødt til, så der også er professionelle til at ser-

vicere landmanden i morgen. Branchen har taget ved lære af 

finanskrisen. Under finanskrisen blev rigtig mange forskræk-

kede over, hvor lidt polstrede de egentlig var. Derfor har der de 

sidste ti år været et kontinuerligt fokus på at få tilpasset sine 

omkostninger.  

Omvendt har vi et faldende gennemsnit på soliditet, og på ba-

lancen er varelageret steget betragteligt. Sidstnævnte er no-

get, vi som branche skal være meget opmærksom på, og som 

underbygger mantraet om, at man skal være varsom med især 

brugtlageret. 

Det bliver sværere at komme af med det brugte, og når impor-

tørerne samtidig presser på for at få solgt nyt materiel for at 

vinde markedsandele, ja så kan det være en giftig cocktail. Her 

er det vigtigt, at importørerne også bakker op om forhandlerne, 

og ikke presser dem til at tage de dårlige handler, hvor man 

potentielt brænder inde med det brugte.

De store nye spillere har de seneste år investeret massivt i den 

danske maskinhandlerbranche via opkøb af en række maskin-

handlere. I beretningsåret er konsolideringen i branchen fortsat 

på ejerskabsniveau. Som der før er givet udtryk for på disse 

sider, skal det ses som et positivt element - for på den korte 

bane løser det en stor udfordring omkring generationsskifte. 

Det kan være en tung proces at generationsskifte en maskin-

handler - primært på grund af de store aktiver, der gør, at det 

er en forholdsvis stor investering, der skal på bordet. Det kan 

på mange parametre sammenlignes med at generationsskifte 

et stort landbrug. Alligevel er vi en attraktiv branche og en at-

traktiv investering, som tiltrækker disse store spillere. Det kan 

vi godt tillade os at være stolte af.  
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