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”Således kan landbruget 

samlet set se frem til en 

stigende og god indtjening. 

Og det er glædeligt – og ikke 

mindst hårdt tiltrængt”
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Dansk Maskinhandlerforening

Høsten er eksamenstid for landmanden – og trods det, at 
det er en travl og stresset periode – er det også årets høj-
depunkt. Familien kan stadig samles om at få høsten i hus, 
og der er plads til det ærkedanske begreb – hygge. 

Men høsten og starten på efteråret 2017 går nok over i 
historien som en af de vådeste i mands minde. Der har ikke 
været mange sammenhængende høstdage, og etablerin-
gen af efterafgrøder og vinterafgrøder har trukket ud og 
været besværlig. Det har været bøvlet og belastende for 
vores primærkunde – landmanden.

Det stiller også store krav til maskinhandlerne, for det er 
os, der skal holde materiellet kørende døgnet rundt, når 
det endelig giver høstvejr. Medarbejderne i maskinforret-
ningen er på vagt døgnet rundt – og rykker ud med få mi-
nutters varsel. Udover de store krav til faglige kompeten-
cer stiller det også store krav til de mentale kompetencer, 
for det er ofte en presset situation, når maskinen bare skal 
køre hurtigst muligt.

Den opgave løser de danske maskinhandlere og deres 
medarbejdere flot.

Høsten 2017 tegner til at blive bedre end 2016 i relation 
til udbytte og kvalitet. Her kan vi se effekten af de nye 
gødningsnormer og det høje faglige niveau hos de danske 
landmænd. Således kan landbruget samlet set se frem til 
en stigende og god indtjening. Og det er glædeligt – og 
ikke mindst hårdt tiltrængt.

Det er også glædeligt, at Dansk Maskinhandlerforenings 
medlemmer har forbedret nøgletallene i forhold til sidste 
år.

Analyse af medlemsvirksomhederne
I lighed med tidligere år har vi gennemført en ganske om-
fattende analyse af medlemsvirksomhederne – hvilket 
giver et rigtigt godt indblik i den økonomiske situation i 
branchen.

Analysen er udarbejdet for femte gang i træk. Sammen-
holdt med resultaterne fra 2016-regnskaberne giver 
analysen et perspektiv på opnåede resultater – som kan 
anvendes som benchmarking af den enkelte medlems-
virksomhed. Analysen er samtidig et aktivt og målrettet 
værktøj for Dansk Maskinhandlerforening i relation til de 
samarbejdspartnere, banker etc. der kan have interesse i 
at følge med i branchens resultater.

Dansk Maskinhandlerforening afholder løbende en ræk-
ke møder med kreditafdelinger i relevante danske banker 
med det formål, at få skabt en dialog med banksektoren 
om brancheforhold og nøgletal. Samtidig får Dansk Ma-
skinhandlerforening gennem dialogen indsigt i de risiko-
vurderinger og rating forhold, som bankerne lægger til 
grund for udlån, og ikke mindst prisen på den likviditet og 
udlån bankerne stiller til rådighed for medlemsvirksomhe-
derne. I 2016/2017 blev der afholdt møder med 8 penge-
institutter.
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Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber ind-
hentet fra 116 virksomheder. Der er foretaget en gennem-
gang af medlemskartotek og CVR-numre således, at sam-
menligningsgrundlaget for årene 2014-2015 baserede 
sig på i alt 121 anpartsselskaber og aktieselskaber samt 
3 med anden selskabsform, mens antallet af regnskaber i 
analysen i 2016 er 116 virksomheder fordelt på anparts- 
og aktieselskaber.

Der er således ikke medtaget medlemsvirksomheder 
CVR-registreret som enkeltmandsvirksomheder.

Bankerne og finansiering
Pengeinstitutterne i Danmark nærmer sig den endelige 
indfasning af EU-reglementerne for udlån etc. (BASEL-reg-
lerne), som indfases frem mod udgangen af 2019. Regler-
ne regulerer bankernes kapitalforhold og skal medvirke til 
at undgå en overophedning af bl.a. risikable udlån.

Bankerne anno 2017 er fortsat optaget af forretnings-
mæssige risici og finansielle risici på de engagementer, 
der bevilges – enten gennem nyetablering af kassekredit-
ter og/eller langfristede lån eller ved at nuværende bank 
kan medvirke til at udvide de eksisterende kreditfaciliteter 
for at skabe vækst – f.eks. gennem opkøb. 

Selvom krisen måske er overstået, er der markant ændret 
på opfattelsen af, hvilke risici (hvis nogen overhovedet) 
banker er parate til at tage – og det stiller større krav til 
virksomhedernes egen dokumentation og delvis egen fi-
nansiering af vækst.

Det overordnede   billede og hovedkonklusion

OVERSKUD OG INDTJENING

• Positiv udvikling i bruttofortjenesten til kr. 10,6 
mio. i gennemsnit – et plus på godt kr. 0,4 mio. i 
forhold til 2015. 

• Det primære resultat er i positiv udvikling med 
en 7 % fremgang i forhold til 2015. 

• 20 medlemsvirksomheder bidrager med negativ 
bruttoresultat med i alt kr. 68,7 mio., hvoraf de 
3 største bidrager med godt kr. 50 mio. i negativ 
bruttoresultat. 

• Overskudsgraden (bruttofortjeneste/primært 
resultat x 100) viser en svag positiv tendens 
med et plus på 0,3 %-point til 10,8 %, men 
fortsat noget lavere end de 12,3 % i 2014-regn-
skaberne. 

• 60 % af medlemsvirksomhederne har haft frem-
gang i resultatet i 2016 – i 2015 var tallet ”kun” 
42 %. 14 flere virksomheder skabte i 2016 
et positivt resultat (en fremgang fra 82 til 96 
virksomheder!). 

• 5 virksomheder slider fortsat med negativ 
egenkapital og negativ indtjening – 2 færre end 
i 2015 - hvilket skyldes rekonstruktion, kapital-
udvidelse eller anden reetablering af egenkapi-
talforholdene.
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Det overordnede   billede og hovedkonklusion

BALANCE OG AKTIVER

• Varebeholdningen er steget med ca. kr. 0,7 mio. 
i gennemsnit – eller 3 %, men er fortsat under 
rekordåret 2014, der toppede med varebehold-
ninger på næsten kr. 20,0 mio. pr. virksomhed. 
Sammensætningen (nyt i forhold til brugt) vil 
fortsat være et fokus område for bankerne (og 
for ejeren). 

• De samlede aktiver er øget til lidt over kr. 33 
mio. pr. virksomhed – der er ikke foretaget en 
nærmere opdeling af sammensætningen af 
aktiverne.

SOLIDITET OG EGENKAPITAL

• Antallet af ansvarlige lån er faldet med 5 til i alt 
9 lån – som også trenden viser fra andre bran-
cher, mens lånekapitalen er reduceret med hele 
kr. 21,5 mio. til godt kr. 24,4 mio. i 2016-regn-
skaberne. Dyre ansvarlige lån afvikles ofte 
hurtigt. 

• Den gennemsnitlige soliditet i 2016 er på 
niveau med 2015 – og har i den samlede 5-årige 
periode været stabil, hvilket for branchen er 
et stærkt signal om solide branchemuligheder. 
Andelen af underkapitaliserede virksomheder er 
på niveau med andre brancher. 

• I alt 42 virksomheder har for lav soliditet (iflg. 
flere banker), påvirker niveauet for finansielle 
omkostninger. 

• Egenkapitalforrentningen er dog fortsat lav i 
forhold til at tiltrække investorer, med mindre 
der indgår en konsolideringsløsning ved at over-
tage 2 forretninger samtidig, der kan medvirke 
til at trække synergi ind i en investeringsplan.
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Nøgletal (1.000 kr.)  2016  2015 2014 2013 2012
Virksomheder med registret 
data det pågældende år  116 121 121 118 117

Bruttofortjeneste  10.655 10.213 10.326 10.387 9.875

Primær resultat  1.156 1.073 1.274 1.786 1.284

Årets resultat  606 357 581 1.041 856

Egenkapital  9.163 8.741 8.748 8.968 8.381

Aktiver  33.175 31.647 33.067 33.073 30.525

Afkastningsgrad  3,5% 3,4% 3,9% 5,4% 4,2%

Soliditetsgrad  27,6%  27,6% 26,5% 27,1% 27,5%

Egenkapitalens forrentning  8,5%  5,9% 9,0% 15,4% 13,4%

Virksomhed 1 - 6 %
Virksomhed 2 - 4 %
Virksomhed 3 - 3 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende - 81 %

Nøgletalsoversigt
Nøgletalsoversigten med en 5-årig historik ses herunder 
og med nedenstående korte forklaring til de følgende si-
ders specifikationer. Bemærk at tallene er gennemsnitstal 
for de virksomheder, der indgår i analysen.

• Egenkapitalen er på sit højeste i analysens 5-årige hi-
storie – en fremgang på 5 % i forhold til 2015.

• En fortsat jævn soliditet gennem hele perioden – og 
med færre virksomheder med negativ egenkapital 
(kun 7 i 2016).

• En svag stigning i det primære resultat og en brut-
tofortjeneste på sit højeste niveau i analysens 5-årige 
historie.

• En svag stigning i jobskabelsen – en fremgang på 0,7 
%-point i forhold til 2015.

• Et fald i ansvarlige lån som mulige tegn på bedring 
af forventninger til fremtidig indtjening og kapitalfor-
hold.

 
Medlemsfordeling – aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen udgør hele 19 % 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 frem-
gang i kroner for de 5 største virksomheder på kr. 80,7 mio. 
Den samlede aktivmasse er kun steget fra kr. 3.829 mio. til 
kr. 3.848 mio. eller med 19 mio., men målt på 6 færre virk-
somheder. Så de store virksomheder har styrket sig med 
større balance i markedet, herunder med Semler Agro.

Virksomhedsfordeling af medlemmer
136 virksomheder



Dansk Maskinhandlerforening
2016/2017

9

Virksomhedernes alder
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra 
det år virksomhedens seneste navn er etableret/registreret 
(nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da virk-
somheden enten har skiftet navn eller selskabsform, og 
dermed fået ny etablerings-dato). 7 % af virksomhederne 
er yngre end 5 år, mens der er 23 % med en alder på over 
41 år.

Nøgletal (1.000 kr.)  2016  2015 2014 2013 2012
Virksomheder med registret 
data det pågældende år  116 121 121 118 117

Bruttofortjeneste  10.655 10.213 10.326 10.387 9.875

Primær resultat  1.156 1.073 1.274 1.786 1.284

Årets resultat  606 357 581 1.041 856

Egenkapital  9.163 8.741 8.748 8.968 8.381

Aktiver  33.175 31.647 33.067 33.073 30.525

Afkastningsgrad  3,5% 3,4% 3,9% 5,4% 4,2%

Soliditetsgrad  27,6%  27,6% 26,5% 27,1% 27,5%

Egenkapitalens forrentning  8,5%  5,9% 9,0% 15,4% 13,4%

Antal medlemmer pr region: 

Regioner  Virksomheder
Nordjylland  13
Midtjylland  41
Syddanmark  38
Hovedstaden  5
Sjælland  19
I alt  116

Regioner med flest virksomheder
Midtjylland og Syddanmark er størst 
repræsenteret med virksomheder med 
henholdsvis 41 virksomheder i Midtjylland 
og 38 virksomheder i Syddanmark, 
som svarer til hhv. 35 og 32 %.

HOVEDSTADEN

SJÆLLANDSYDDANMARK

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

> 41 år år  23 %

1 -5 år  7 %

6 -10 år  11 %

11 -20 år  28 %
21 -30 år  16 %

31 - 40 år  15 %
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Medlemsvirksomhedernes ansatte
Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder 
med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 56 af de 116 
virksomheder svarende til 48 %, mens 27 % af virksomhe-
derne har under 10 ansatte.

Som det ses i skemaet, er der en svag positiv udvikling 
i antallet af ansatte svarende til 23,7 medarbejdere pr. 
virksomhed – i alt baseret på 2.744 ansatte i de 116 virk-
somheder.

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.

Der er ikke den store variation i soliditetsgrad i de 5 regn-
skabsår, hvilket bør medvirke til at se på den gennem-
snitlige soliditet som en god benchmarking for branchen. 
Forventningen til soliditetsgrad er vokset under den finan-
sielle krise siden 2008 og den finansielle sektor baserer 
ofte sin benchmarking på en soliditet på 25 % – mod tidli-
gere 20 %, mens nye engagementer ofte vurderes base-
ret på en soliditet på 28-30 %. Der har været en generel 
vigende optagelse af ansvarlige lån for danske SMV-virk-
somheder, som ellers kan medvirke til at påvirke den be-
regnede soliditet positivt.

Antal ansatte: 

I 2016 er der tilsammen oplyst 
at være 2.744 ansatte i de 
116 virksomheder.

Virksomheder:  Ansatte:

2  100+ 

7   51-100

20  31-50 

56  11-30

31  0-10

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. 

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
3,5 27,6 3,4 27,6 3,9 26,5 5,4 27,1 4,2 27,5

Afkastningsgrad              Soliditetsgrad

2016 2015 2014 2013 2012

Afkastningsgraden har været svagt vigende de senere 
år – som følge af en kombination af højere kapacitetsom-
kostninger og øgede finansielle omkostninger i takt med 
udvidelse af varelager mm.

Der er ikke den store procentvise ændring fra 2015 til 
2016 på nøgletallene for afkast og soliditet. Mest markant 
er dog faldet i antallet af virksomheder med afkast på un-
der 7 %, men en soliditet på over 21 % (de grønne i oven-
stående visualisering, der er faldet med 7 virksomheder). 
Altså virksomheder, der har bevaret sin soliditetsgrad på 
over 21, men leverer et lavere afkast.

2015
121 virksomheder

2016
116 virksomheder

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad>21

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad>21

21 % 21 %

3 %
5 %

28 % 30 %

48 % 44 %

25

24

23

22

21
2016 2015 2014

23,7

23,0

23,8



Dansk Maskinhandlerforening
2016/2017

11

Indtjeningsanalyse
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den 
sættes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgra-
den viser virksomhedens evne til at tjene penge i forhold 
til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden 
(herunder fremmedkapital), viser egenkapitalforrentnin-
gen virksomhedens evne til at tjene penge på den kapi-
tal, der er indskudt af ejerne. Det er relevant at være op-
mærksom på, at såfremt der i branchen er foretaget store 
investeringer i større aktiver, kan dette medføre en lavere 
forrentning.

Egenkapitalen i kroner er gået markant frem i perioden og 
efter et par flade år i 2014 og 2015 er der igen lagt penge 
på egenkapitalen, der nærmer sig kr. 9,2 mio. i gennemsnit 
pr. virksomhed. Der er fortsat et godt stykke til en egenka-
pitalforrentning som i 2012 og 2013, der ligger markant 
højere både på afkast og på kapitalforrentning.

Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er ud-
tryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i 
regnskabet.

Bruttofortjenesten var svagt stigende fra 2012 til 2013, 
en flad kurve i de følgende år, mens bruttofortjenesten i 
2016 ramte sit højeste niveau som gennemsnit på kr. 10,6 
mio.

Det primære resultat har derimod ikke kunnet nå tilbage på 
2012-2014 niveau og den manglende indtjeningsevne bør 
derfor være en del af målsætningen for virksomheder med 
den udfordring. 20 virksomheder bidrager med et negativt 
resultat, hvilket er et markant fald i forhold til 2015-regn-
skaberne, hvor hele 39 virksomheder havde negative re-
sultater. Det negative resultatbidrag før skat er på kr. 68,7 
mio. for disse 20 virksomheder. Så væsentligt færre slider 
med at tjene penge på driften – men overskuddet er fortsat 
presset. 6 ud af 10 virksomheder har et overskud på under 
kr. 1,0 mio. 11 virksomheder taber kr. 1,0 mio. eller mere.

15

10

5

0
3,5 8,5 3,4 5,9 3,9 9,0 5,4 15,4 4,2 13,4

Afkastningsgrad               Egenkapitalforrentningen

2016 2015 2014 2013 2012

Afkastningsgrad og Egenkapitalforrentningen

Egenkapitalens udvikling

2016 2015 2014 2013 2012

9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
7.800

I 1
.00

0 k
r.
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Fordeling af nøgletal
Flere virksomheder klarer sig bedre på både bruttoresultat 
og bundlinje. I 2015 fik 67 % af virksomhederne et posi-
tivt årsresultat, mens det tal er steget til 83 %. De reste-
rende 17 % af virksomhederne havde et negativt årsre-
sultat (20 virksomheder), hvoraf 5 også havde en negativ 
egenkapital. 4 virksomheder taber mere end kr. 4,0 mio. i 
2016-regnskaberne.

Udviklingen i årets resultat
42 % af virksomhederne havde en positiv resultatudvikling 
fra 2014 til 2015 – hele 60 % af virksomhederne havde en 
positiv resultat-udvikling fra 2015 til 2016, mens kun 4 
ud af 10 havde en tilbagegang målt i kroner fra 2015 til 
2016. Perspektivet tegner et positivt billede af, at 2016 
var et bedre indtjenings år end 2015, trods det faktum at 
20 virksomheder fortsat slider med negativt resultat.

Stigning

Fald

Udviklingen af årets resultat 2014 - 2015
121 virksomheder

Udviklingen af årets resultat 2015 - 2016
116 virksomheder

42 %58 % 60 %  40 %

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2016

Bruttofortjeneste

2015 2014 2013 2012

Primær resultat Årets resultat efter skat

10.655 10.213 10.326 10.387
9.875

1,156 1,073 1,274 1,284
1,786

606 357 581 8561041
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Overskudsgrad
Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen mellem Brut-
tofortjeneste og Primært resultat (og ikke som vanligt ba-
seret på resultat målt i forhold til omsætning). Resultat før 
renter (analysen anvender ikke omsætningstal og derfor 
dette sammenligningsgrundlag), som fortæller hvor stor 
en andel Primært resultat udgør af bruttofortjenesten.

Overskudsgraden faldt i 2015 fra 12,3 % til 10,5 %, men 
genvandt lidt af det tabte i 2016.

I 2015 havde 75 % af virksomhederne en overskudsgrad 
på over 0 % - det tal er steget til 84 % i 2016 og er igen 
en indikator for en bedring i driftsøkonomien i flere med-
lemsvirksomheder.

 

Balancen
Balancen så et fald fra 2014 til 2015, mens den gennem-
snitlige balance har genvundet 2014-niveau med kr. 33,2 
mio. og er det højeste i den samlede 5-årige analyseperio-
de. De enkelte balanceposter er ikke vurderet individuelt, 
men den primære årsag til den øgede balance skal findes i 
varelageret, som det fremgår af det følgende.

Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 116 virksom-
heder er steget med 3,5 % - eller godt kr. 700.000 pr. 
virksomhed. Varebeholdningen er primært sammensat af 
værdien af maskiner (nye og brugte), og reservedele der 
ligger på lager etc. I perioden fra 2012 til 2014 steg den 
gennemsnitlige varebeholdning med hele 16,7 %, hvoref-
ter den med baggrund i tilpasninger af varelager faldt med 
5,1 % til et niveau på kr. 18,8 mio. i 2015. Stigningen til 
kr. 19,5 mio. i 2016 er et nøgletal, der bør følges nøje – og 
måske optimeres for flere af virksomhederne for ikke at 
udfordre soliditeten unødigt meget. Forholdet mellem nyt 
og brugt er ikke en del af analysen, men bør indgå i virk-
somhedernes rapportering.

16 %

32 %

21 %

15 %

16 %

< 0 %

0% - 10 %

11 % - 22 %

21 % - 30 %

>31 %

20

15

10

5

0
2016 2015 2014 2013 2012

10,8% 10,5%
12,3%

17,2%

13,0%
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0
2016 2015 2014 2013 2012

33.175 31.647 33.067 33.073
30.525
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Samlet balance
Gennemsnit pr. viksomhed
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15000 
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5000 

0
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19.506 18.830 19.861
18.412

17.015
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Udvikling i varebeholdningen
Gennemsnit pr. viksomhed
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Vækstudvikling
En markant tilbagegang i antallet af underskuds-givende 
virksomheder i analysen er et væsentligt analyse-resultat. 
Bundlinjen for tabsgivende virksomheder er en følge af 
lavere primært resultat og fortsatte (høje) omkostninger, 
afskrivninger, finansiering mv.

Under- og overskud
Ud af analysens 116 virksomheder havde 96 virksomhe-
der et overskud i 2016 – et tilsvarende niveau som i 2012 
og hvor der i 3 år har været en uheldig vækst i antallet 
af virksomheder med underskud er dette nu vendt. Kun 7 
virksomheder har en negativ soliditet i 2016, hvoraf 5 er 
aktieselskaber med en aktiv bestyrelse.

 

Benchmark-analyse
Som en del af analysen blandt Dansk Maskinhandlerfor-
enings medlemsvirksomheder er der i 2016-analysen ind-
arbejdet en benchmark-analyse, der på udvalgte nøgletal 
sætter de gennemsnitlige nøgletal for maskinhandlere 
overfor tilsvarende gennemsnitlige nøgletal for autofor-
handlere. I den analyse indgår 1.912 autoforhandleres 
2016-regnskaber. Samlet beskæftiger de 20.345 medar-
bejdere (godt 200 virksomheder oplyser ikke antal ansat-
te, så tallet er noget højere).

Analysedata er indhentet via Bisnode i august måned 
2017.

Benchmark – Soliditet
Markant flere autoforhandlere er udfordret af negativ so-
liditet og er dermed væsentligt underkapitaliseret. Tallet 
er vokset fra 13 % til 14,6 % i autobranchen. Modsat har 
flere virksomheder klaret sig bedre med soliditet på over 
30 % - både i autobranchen og blandt maskinhandlere. 
Soliditetsprocent er et væsentligt nøgletal for bankerne. 
Som benchmark bør en soliditet på 25 % være målsætnin-
gen. Antallet af virksomheder med soliditet på under 20 er  
i 2016 hhv. 42 (36,1 %) for maskinhandlere og 688  
(35,9 %) for autoforhandlere. De generelle tal fra andre 
analyser af soliditetsgraden blandt SMV-virksomheder 
(uafhængig af branche) stemmer meget præcist med bil-
ledet af, at godt en tredjedel har udfordringer med for lav 
soliditet, der påvirker bl.a. de finansielle omkostninger til 
for dyre renter.

 

Benchmark – Resultatopgørelsen
Autoforhandlere har i 2016 haft vanskeligere ved at tje-
ne penge – således er bruttofortjenesten faldet fra kr. 
6.046.000 til kr. 5.332.000 i gennemsnit eller et fald på 
hele 12 % - mens maskinhandlere har øget bruttofortje-
nesten med godt 4 %. Den hårde konkurrence om salg af 
særligt små, billige biler med marginalfortjeneste trods et 
godt bilsalg påvirker indtjeningen i bilbranchen anderledes 
hårdt end tilfældet er på levering af maskiner til landbru-
get. Autoforhandlere har dog en væsentligt lavere omkost-
ning til personale i gennemsnit. .

3,4 % af maskinhandlerne taber mere end kr. 1,0 mio. mod 
2,9 % for autoforhandlere, der med 56 virksomheder bi-
drager med et samlet negativt resultat på i alt kr. 202 mio. 
– mod kr. 68,7 mio. for 20 maskinhandlere.
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Benchmark – Balancen
Egenkapitalen er i 2016-regnskaberne mindsket blandt 
autoforhandlere, mens den modsat er udvidet svagt blandt 
maskinhandlere. Det er tydeligt, at den samlede kortfri-
stede gæld er markant større blandt maskinhandlere – og 
deraf følgende højere finansielle omkostninger. Den kort-
fristede gæld – der primært omfatter bankfinansiering – er 
en så betydelig post, at der med fordel kan optimeres på 
de følgeomkostninger, der er ved finansiering af gælden 
ved at gå i dialog med banken om forhold, der kan reducere 
bankens ”forretningsmæssige og finansielle risici”.

Det skal også bemærkes, at størstedelen af den kortfriste-
de gæld består af en kassekredit med kort opsigelsesfrist,
som reelt kan være en risiko for virksomheden at basere 
driften på.

Bankerne
Bankerne har ikke fået det lettere. Indfasning af BA-
SEL-reglerne fortsætter, og Finanstilsynets fortsatte fal-

keblik på den enkelte banks solvens og opfyldelse af hen-
sættelseskravene fortsætter med uformindsket styrke. 
Samtidig følges tal fra landbruget nøje, eftersom Dansk 
Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder er en un-
derleverandørbranche, der i udpræget omfang fortsat er 
meget afhængig af, at der i landbruget tjenes penge, der 
kan reinvesteres – i bl.a. nye maskiner.

Møder i 2015 og 2016 med banksektorens kreditafdelin-
ger har styrket Dansk Maskinhandlerforenings indsigt i de 
forhold, bankerne lægger vægt på og som kan indgå i de 
forretningsmæssige overvejelser i den enkelte virksom-
hed. Det kan være en fordel at få en dialog med sin bank 
om:

• Forhold der kan påvirke rentesatsen på  
kortfristet lån og kassekredit

• Ekstern rådgivning om forretningsudvikling  
eller optimering

• Etablering af en uvildig bestyrelse eller  
et advisory board

• Plan for konsolidering og/eller øget indtjening  
på nye forretningsområder

• Tanker for ejerskifte
• Hvad skal til for at øge værdien af virksomheden
• Hvordan bliver virksomheden bedst mulig  

uafhængig af ejerleder 

PERSPEKTIV – bankerne vil fortsat stille krav om bl.a. bed-
re indsigt i driften og forståelse for forretningsgrundlaget 
eller den fremadrettede vækst, der planlægges. Virksom-
hederne kan hjælpe sig selv i sin dialog med banken ved 
at få beskrevet deres forretningsgrundlag, sætte fokus på 
afrapporteringsværktøjer og udarbejde en sammenhæn-
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gende budgetplan med tilhørende forudsætninger. Fravalg 
af revideret regnskab er sjældent en beslutning, der ska-
ber tryghed i banken.

Feedback fra bankmøder
Herunder nogle af de overskrifter, der har været drøftet med hovedparten af 
kreditafdelingerne i de banker, der blev besøgt i foråret 2016.

Oversigten er en gentagelse fra analysen i 2016, da bankerne fortsat er optaget 
af de samme områder med fokus på forretningen. De med fed & kursiv markerede 
overskrifter er forhold virksomheder selv kan påvirke:

• Lager og værdi af brugte maskiner
• Selve lagerbindingen i kroner
• Indbytte- og afskrivningspolitik (kan gøres tydeligere)
• Gensalgskanaler (hvad gør forhandleren)
• Omkostningsstruktur samt oversigt over hvor pengene tjenes
• 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 og Kina
• Samlet gældsbyrde i forhold til driftsresultat og 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 sælgerfinansiering muligt som en del af planen
• Kommer der flere professionelle investor-aktører på banen med opkøb?
• Virksomhedspant som en positiv værdi – omsætningsaktiver  

kan bruges konstruktivt
• Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for banksektoren  

(egenfinansieringen bør ligge på 35+ %)
• Aktiver der skal finansieres er lettere end bygninger, da  

de er ramt af både beliggenhedsudfordringer  
og indretning til et formål

• Aftale- og kontraktforhold med importører
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Strukturudviklingen fortsætter – på ejerniveau

De seneste par år har branchen i høj grad været præget af 
store og væsentlige omstruktureringer og nye strategier 
hos importørerne.

Semler Agro er ”Country Dealer” for John Deere i Danmark 
– altså en kombineret importør- og detailfunktion. De har 
opkøbt en række maskinforretninger, og er nu næsten 
landsdækkende i detailleddet. Ligeledes bliver en række 
funktioner samlet hos Semler Agro som importør – herunder 
produktspecialister samt uddannelse og træning.

Semler Agro er ejet af Semler Gruppen, en stor og succes-
fuld bilimportør og detaillist inden for mærker som VW, 
Audi, Skoda og Seat.

Danish Agro har via Danish Agro Machinery overtaget im-
porten af Claas i Danmark, og har senest også overtaget 
distributionen af produkterne på det danske marked – og 
varetager dermed også funktioner som produktspecialister, 
support, uddannelse og træning. Ligeledes har Danish Agro 
Machinery opkøbt en række maskinforretninger og er nu 
landsdækkende i detailleddet. 

Danish Agro er blevet en væsentlig spiller inden for maskin-
handel  og driver maskinforretning i flere lande med for-
skellige mærker på de enkelte markeder. Omsætningen på 
maskiner er langt over 3 mia. kr. årligt.

Danish Agro er Danmarks næststørste foderstofkoncern, og 
er et landmandsejet andelsselskab.

Nellemann har netop overtaget importen af Kubota via kø-
bet af Svenningsens A/S. De skal nu i gang med at kigge 
på strategi og struktur for det danske marked. Nellemann 
har tidligere været en stor spiller i branchen, da de førhen 
havde importen af John Deere.

Nellemann er også bilimportør og har bl.a. importen af Kia.

Alt dette har selvfølgelig stor betydning for medlemmerne 
af Dansk Maskinhandlerforening. Selvom det umiddelbart 
kan virke som en voldsom udvikling, skal det ses i et posi-
tivt lys. Der er et akkumuleret behov for strukturudvikling i 
branchen, og ofte er det udefrakommende faktorer, der skal 
få en branche til at rykke sig.

Det er positivt, at så store og professionelle aktører som 
Semler Agro, Danish Agro og Nellemann har set lyset, og 
gerne vil ind i vores branche. Det må jo betyde, at der er 
penge at tjene på at forhandle landbrugsmaskiner i Dan-
mark. For de ovennævnte aktører går jo ikke ind i det her for 
at sælge en traktor til landmand Hansen som maskinhand-
ler Larsens far har gjort før ham. De går ind i det for at tjene 
penge og optimere deres brand. 

Semler Agro, Danish Agro og Nellemann angriber det med 
forskellig strategi og fremgangsmåde. Men fælles for dem 
alle tre er, at de er pengestærke. 

En af de helt store udfordringer for Dansk Maskinhand-
lerforenings medlemsvirksomheder er generationsskifte. 
Selvom der mange steder er interesserede købere, strander 
det som regel på finansieringen. Det er jo meget store ba-
lancer der er tale om, og adgangen til kapital er stram. Her 
er de tre store spillere og deres opkøbsstrategi et meget 
positivt indslag. De har de finansielle muskler til at købe 
forretningerne – og få de tidligere ejerledere fornuftigt vi-
dere. Og hvad er det reelle alternativ?

Nu er det jo ikke sådan, at danske maskinhandlere ikke dri-
ver forretning for at tjene penge. Men der er måske nogle 
andre faktorer, som driver den klassiske danske maskin-
handler. Som landkortet ser ud i dag er det jo altoverve-
jende privatejede forretninger med en ejerleder ved roret 
– som oftest har overtaget forretningen efter sin far. Her 
er det måske ikke så vigtigt om overskudsgraden lige er en 
bestemt procent eller at forrentningen af egenkapitalen 
ligger inden for en bestemt facitliste. Bare det løber fornuf-
tigt rundt, man kan svare enhver sit – og man kan servicere 
landmanden – og få ham ud at køre.

Ovennævnte er ikke nødvendigvis hinandens modsætnin-
ger – og der er plads til begge forretningsmodeller på det 
danske marked. Der tales i disse tider utroligt meget om 
”disruption” – det nye sort. Det handler dybest set om for-
andring, og forandringer har jo altid foregået i alle brancher. 
Forskellen til i dag er vel i bund og grund, at det går hurtige-
re – og at omstillingsparatheden skal være hurtigere.

Så ”disrupter” Semler Agro, Danish Agro og Nellemann vo-
res branche? Det vil tiden vise.
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Strukturudviklingen sker lige nu på ejerniveau. Det fintma-
skede net af forretninger spredt ud over Danmark er det 
samme, og der er ikke noget på den korte bane, som indi-
kerer, at det bliver meget anderledes. Så længe der er en 
koncentration af landbrug i et givent område, så er der også 
en maskinhandler - også i morgen.

Samtidig ser vi også konturerne af, at der vil blive færre 
hovedforhandlere på traktorer. Men det betyder jo ikke, 
at de forretninger, der ikke har et traktormærke, bare for-
svinder – tværtimod. De vil i stedet blive underforhandlere 
eller koncentrere sig om redskabsprogrammet. Og en stor 
gruppe vil blive ”Traktormester”. EU-lovgivningen åbner op 
for, at uafhængige værksteder skal have samme fri og lige 
adgang til software som de autoriserede. Det er et arbejde 
Dansk Maskinhandlerforening er dybt involveret i via vores 
europæiske organisation Climmar. Projektet er kendt som 
”RMI” – Repair and Maintanence Information. Samme for-
ordning åbnede op for f.eks. Automester i bilbranchen for 
år tilbage.

Nyt magasin lanceres
I september 2017 lancerede vi førsteudgaven af vores nye 
magasin ”Maskinhandleren”. 

Vi er meget stolte over resultatet, - og ikke mindst er vi 
spændte! Det har været længe undervejs, og resultatet er 
i al ubeskedenhed blevet flot. Magasinet vil udkomme fire 
gange årligt.

Hvorfor lancerer vi et fysisk magasin i en ellers overvejende 
digital verden, hvor nyhederne bliver gamle på få minutter? 
Det gør vi fordi det netop er i en flyvsk tidsalder, at vi skal 

have et samlingspunkt, 
der binder vores bran-
che sammen – noget at 
være sammen om og 
stolte af.
Vi er en kompleks og 
spændende branche, 
som vi gerne vil vise 
frem og fortælle om 
– både internt og eks-
ternt.

En branche defineres i høj grad af personerne bag. Så i 
hvert nummer vil læserne møde en profil fra branchen – i 
første nummer er det Søren Døssing, vores deltager i ver-
densmesterskabet WorldSkills i Abu Dhabi i uge 42. Han 
skal repræsentere de danske farver. En stor opgave nu da 
vi fik en europamester i 2016!

I første nummer vil læseren også møde et medlem af Dansk 
Maskinhandlerforening. Her går vi i dybden med selve for-
retningen og det, at drive maskinforretning i 2017 – og per-
sonerne bag. Vi følger en montør på arbejde, og får indblik i 
hverdagens spændende udfordringer ude hos kunden.

Vi håber initiativet bliver taget vel imod.

Dansk Maskinhandlerforening er blevet medlem 
af Landbrug & Fødevarer
Pr. 1. september 2017 er Dansk Maskinhandlerforening 
medlem af Landbrug & Fødevarer. Det er et naturligt skridt, 
at samarbejdet mellem landbruget og virksomhederne i 
maskinbranchen nu bliver tættere.

Vi har igennem nogle år øget samarbejdet med L&F på fle-
re fronter og søger konsekvent nye samarbejdsområder. 
En del af baggrunden for dette er, at L&F jo repræsenterer 
størstedelen af medlemsvirksomhedernes kunder, og at vi 
gerne signalpolitisk vil vise, at vi bakker op. Ligeledes er vi 
en vigtig del af fødevareklyngen.

Vi vil derfor blive inddraget i de områder, som er relevante 
for maskinhandlere, så som transportpolitik, færdselsgrup-
pe, få adgang til diverse statistikker, analyse materiale og 
meget mere.

”Vi vil gerne vise, at vi bakker op om Landbrug & Fødevarers 
arbejde med at skaffe landbruget og fødevareklyngen så 
gode betingelser som muligt. Vi er dybt afhængige af land-
bruget som kunde, og de har brug for en stabil partner, når 
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fuldfodervognen går ned søndag morgen. Derfor giver det 
mening at tale med en bredere og samlet stemme”, Klaus 
Nissen, Direktør for Dansk Maskinhandlerforening

”Når vi har politiske sager, så er det vigtigt, at vi er så man-
ge som muligt i fødevareklyngen, der står sammen. Og så 
håber vi, at det kan føre til yderligere samarbejde. Vi har 
fælles interesser politisk, og maskinhandlerne kan også 
give os god viden på det faglige plan”, Martin 
Merrild, Formand for Landbrug & Fø-
devarer.

Danmarks bedste 
lærling
Den måske største udfor-
dring for branchen lige nu 
er mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft. 

Derfor kastes der mange res-
sourcer efter en målrettet re-
krutteringsindsats for at få flere 
lærlinge og elever til at søge ind 
i vores branche. Et af de absolut 
vigtigste værktøjer er Danmarks 
Bedste Lærling.

I november 2016 afholdt vi for fjer-
de år i træk konkurrencen Danmarks 
Bedste Lærling på Erhvervsskolerne 
Aars.

De fire finalister var Frederik Jørgensen 
fra Lykke Smeden, Christopher Toft Møl-
ler fra Frost Traktor & Maskinservice, Jo-
nas Holm fra Sjørup Traktor samt Mathias 
Larsen fra Maskinland Grindsted.

Vinderen blev Frederik Jørgen-
sen fra Lykke Smeden i Øster 
Tørslev. 
I ekspertpanelets vurdering 
lød det om vinderen, Frede-
rik Jørgensen, at han er ”rolig, 
målrettet, struktureret og god 

til både samarbejde og diagnoseværktøjer”. Et flot skuds-
mål til en velfortjent Danmarksmester!

Hverdagens helte
Set fra Dansk Maskinhandlerforening er konkurrencen me-
get vigtig for branchen – og en helt afgørende parameter 
for rekruttering af fremtidig arbejdskraft.

”Konkurrencen her er meget vigtig for os, da den 
giver de unge landbrugsmaskinmekani-

kere en form for heltestatus, så de 
bliver rollemodeller for andre 

unge, som kunne tænke sig 
at komme ind i branchen. 
De får en uhyre bred og al-
sidig uddannelse, hvilket 
desværre også betyder, 
at de bliver meget attrak-
tive for andre brancher, 

som faktisk stjæler vores 
medarbejdere,” siger Klaus 
Nissen, direktør i Dansk Ma-

skinhandlerforening.

Bag konkurrencen Danmarks 
Bedste Lærling står Dansk 

Maskinhandlerforening, Dansk 
Metal, LandbrugsMedierne og Er-

hvervsskolerne Aars. Grene Agro 
(Skiftet navn til Kramp) er arrange-

mentets hovedsponsor.

Næste stop: Abu Dhabi!
At initiativet virker er der ingen tvivl 
om. I december 2016 deltog den tidlige-
re vinder af DBL i europamesterskabet 

EuroSkills i Göteborg – og vi 
vandt guld! Og en tidligere fi-
nalist skal forsvare de danske 
farver til verdensmesterska-
bet WorldSkills i Abu Dhabi i 
uge 42, 2017 - mere om det-
te senere i beretningen.2016
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Årets Chefmøder
Dansk Maskinhandlerforening afholdt i maj måned de årli-
ge chefmøder. En årlig tilbagevendende begivenhed hvor 
ejerledere, direktører samt ledende medarbejdere samles 
for at blive opdateret på de seneste aktuelle emner.
Chefmøderne blev i år afholdt i Kolding, Århus, Ringsted 
samt på Bornholm.

Formand og direktør for Landbrug & Fødevarer
Som hovedtalere havde vi fornøjelsen af Martin Merrild, 
formand for Landbrug & Fødevarer. Han var på i Kolding og 
Århus – og Karen Hækkerup, direktør for Landbrug & Føde-
varer var på i Ringsted. 

Overskriften på deres indlæg var ”Den aktuelle situation 
i landbruget – og fremtiden”. Udgangspunktet var, at stør-
stedelen af maskinhandlernes omsætning kommer fra pri-
mærlandbruget. Vi fik en vurdering og gennemgang af den 
aktuelle politiske situation, rammevilkår og fremtiden. Ikke 
mindst set i lyset af den politiske tumult omkring den sene-
ste landbrugspakke. Der var god spørgelyst og debat.

Kan man 3D-printe et oliefilter 
ude i servicevognen?
Under overskriften ”Changing the world one hole at the 
time” holdt Erick Thürmer et meget inspirerende indlæg om 
digital produktion perspektiverende til vores branche. Han 
ejer firmaet Thürmer Tools, som er en af pionererne inden 
for 3D-print. Erick kom i sit indlæg ind på det opgør med 
silotænkning, man i hans virksomhed har været igennem – 
og delte sine tanker om de muligheder og udfordringer der 
er for at kunne drive en succesfuld virksomhed om 5-10 år. 
Som uddannet landmand havde Erick også en række spæn-
dende tanker omkring, hvor vores branche og landbruget 
er på vej hen.

Nyt fra Sekretariatet og DM-Arbejdsgiver
Deltagerne fik den seneste nye viden inden for arbejds-
ret – herunder aktuelle problemstillinger. Ligeledes blev de 
netop overståede overenskomstforhandlinger OK17 gen-
nemgået. 
Der blev gennemgået opdateringer inden for det trafikale 
område mht. færdselsregler, kørekort mv.
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Vi har grundlæggende et 

problem. Og problemet består i, at 

der ikke er nok stemmer i at holde med 

landbruget – og dermed fødevareklyngen – til 

at en politiker kan blive genvalgt til Folketinget.

Det er selvfølgelig en lidt firkantet holdning, men ikke de-

sto mindre er det fakta langt hed ad vejen.

Som erhverv er vi i disse år velsignet ved at have en borgerlig 

regering, som tør sætte en upopulær dagsorden. Den tør gå mod 

strømmen af politisk korrekte meninger – og forholde sig til fakta i 

stedet for følelser.

Det være sig når det gælder gødningsnormer og andre rammevilkår inden 

for fødevareerhvervet – men også i relation til samfundsmæssige nødven-

dige reformer. ”Magten slider” er en gængs term i dansk politik, men hvor 

er det dog nemt at være i opposition. Her kan man have alle de rigtige me-

ninger uden den store konsekvens – indtil den dag man opnår det ultimati-

ve: Regeringsmagten. Så fanger bordet – og det i hidtil uset grad under den 

første Thorning-regering hvor løftebrudsdiskussionen nåede nye højder.

Dansk Maskinhandlerforening har sagt det før – og siger det gerne igen; Vi 

har brug for brede politiske aftaler på tværs af Folketinget. Så ved vi alle, 

hvad vi har at holde os til – også efter et valg. Så kan vi planlægge og 

investere. Det er ikke nemt, når der er usikkerhed om retningen efter 

et eventuelt regeringsskifte.

Ifølge landbruget ser vi nu de positive effekter af Landbrugspak-

ken og især de øgede gødningsnormer. Det er positivt. Meget 

positivt. Men også nødvendigt.

Men ikke så snart har vi glædet os over dette, før 

blikket rettes mod de fremtidige udfordringer. 

Og her skal vi kun se et par år frem. Foran 

os står det nye sæt vandplaner, som  

 

får stor betydning i relation 

til braklægningsarealer. De mest 

pessimistiske ser en braklægning af en 

tredjedel af landbrugsjorden som den yderste 

konsekvens. Mon dog det går så galt – men hvad så 

hvis det ender med at blive halvdelen af den tredjedel?

Foran venter også omlægningen af landbrugsstøtten. I 2020 

kommer den til at træde i kraft – og hvad det præcist kommer til 

at indebære, ved vi endnu ikke. Men støtten bliver næppe sat op!

Et andet fremtidigt scenarie, som vi ser konturerne af, er folkestem-

ningen. I disse digitale tider kan man på ingen tid samle folk omkring 

en sag eller lignende. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi som en del af 

fødevareerhvervet er med til at tale erhvervet op. ”Kun en politisk tåbe 

frygter ikke folkestemningen”…

På årets vækstkonference som Dansk Maskinhandlerforening er medarran-

gør af, er der et indlæg af en dygtig politisk kommentator. En del af hans 

budskab er, at hvis man som interesseorganisation skal have indflydelse, ja 

så er der en række spilleregler, der skal overholdes. Ellers vil politikkerne 

ikke sammenkædes med organisationen. Lobbyarbejde er en disciplin, et 

fag. Det gælder ikke om at råbe højest. Det gælder det lange seje træk 

gennem styrelser, embedsmænd, politikere og ministre. 

Det er også opskriften for Dansk Maskinhandlerforening. Som en vig-

tig del af fødevareklyngen er det også indirekte vores opgave at 

arbejde for bedre rammevilkår for vores kunder – landmændene.

Dette gælder både de mere overordnede politiske temaer som 

vandplaner, gødningsnormer etc. – men selvfølgelig også 

på det færdselspolitiske område, når det gælder bælte-

køretøjer, dyrskuer mv.

Det er en del af pakken.

Verden omkring os
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Afsætning af traktorer og maskiner

I 2016 blev der i alt registreret 1.532 nye traktorer. Dette er 239 færre i forhold til 
2015, hvor der blev registreret 1.771 svarende til et fald på ca. 13,5 %. I nedenstående 
skema er der for 2017 tale om perioden januar-august. Det er dermed ikke hele året, 
men år-til-dato tal.

Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden 2007-2016
Kilde: ND.

Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2007- august 2017.
Kilde: ND
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Mejetærskersæsonen 2016-2017 i perioden 
01.09.2016 til 31.08.2017
Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 220 til 215, 
hvilket er en nedgang i salget på ca. 2 %.

Finsnitteresæsonen 2016-2017 i perioden 
01.09.2016 til 31.08.2017
Salget af finsnittere er steget fra sæsonen 2015-2016, 
hvor der blev solgt 22 finsnittere, til der i sæsonen 
2016-2017 er solgt 32 stk. Mersalget på 10 svarer til en 
fremgang på ca. 45 %.

Pressersæson 2016-2017 i perioden 
01.09.2016 til 31.08.2017
Pressersalget er steget fra 108 i perioden sidste år til 
115 i perioden i år. En forøgelse i salget på 7 stk. og 
dermed en stigning på godt 6 %.

Kilde: ND
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Bort set fra vinterbyggen, der på grund af en varm 
forsommer kunne høstes meget tidligt, minder hø-
sten 2017 på mange måder om en dårlig genudsen-
delse fra sidste år. Meget af tiden er gået med at 
vente på tørvejr, men desværre har der oftest været 
regnvejr imellem bygerne. Vejret har fået nogle til 
ikke at måle vandmængden i de normale procent, 
men derimod alene at se på om der var mere korn 
end vand.

Til gengæld er der flere steder meldinger om gode 
udbytter, når man endelig har fået høstet. Når dette 
er sagt, så er der her midt i september stadig mar-
ker, som endnu ikke er høstet og tilsvarende mange 
marker med halm, som mangler at blive bjerget.

Heldigvis har fornuften igen i år sejret over det el-
lers ret rigide regelsæt, hvor regler alene bygger 
på specifikke datoer uanset vejrforhold. Datoen 
for hvornår efterafgrøderne senest skal være sået, 
blev heldigvis dispenseret, da rigtig mange marker 
endnu ikke var høstet på denne dato. Dermed kun-
ne mange landmænd vente med at høste, uden at 
blive trukket i diverse tilskud.

Ud over, at der meldes om gode udbytter, har der 
også været meldinger om en del bedre proteinind-
hold i de høstede afgrøder. Mange kan dermed se 
frem til at spare penge, da indkøbet af protein i form 
af sojaskrå fra andre lande minimeres. Hermed må 
det også konstateres, at tilladelserne til at gøde lidt 
mere har vist sig at være en god beslutning, som 
allerede bærer frugt. Importen af proteiner i form 

af sojaskrå er ikke bare dyrt for de danske fødeva-
reproducenter, men også for Amazonas regnskov, 
som mange steder må lade livet til fordel for pro-
duktionen af sojabønner.

Udover at der endnu ligger både uhøstede afgrøder 
og halm på nogle marker, har et par uger med store 
mængder nedbør sat sit tydelige præg på etable-
ringen af vintersæd. Mange landmænd er voldsomt 
presset på tid, og situationen bliver ikke bedre af, 
at jordtemperaturen er lav i år. Derfor vil mange bli-
ve tvunget til at tage stilling til, om det er bedre at 
undlade såning af vintersæd – og i stedet så vårsæd 
til foråret, hvor forholdene forhåbentlig er bedre.

Forsøgene viser tydeligt, hvad sen såning  
kan koste:

• For vinterbyg har der været et tab på netto cir-
ka 10 hkg pr. hektar ved at udsætte såningen 
fra 16. september til 7. oktober.

• For vinterhvede har der været et tab på netto 
5-6 hkg pr. hektar ved at udsætte såningen 
fra 20. september til 10. oktober.

• For rug har der været et tab på netto over 10 
hkg pr. hektar ved at udsætte såningen fra 20. 
september til 10. oktober.

Det er vel at mærke i gode såbed.

Meget vådere, solfattigere og koldere  
ift. perioden 2006-2015 
Solfattigste sommer siden 2000 og vådeste siden 
2011 er overskriften for 2017. Der har været få 
sommerdøgn, ingen tropedøgn. Med næsthøjeste 
laveste temperatur og laveste højeste temperatur 
siden 1874, samt mange nedbørsdøgn. I alle tre 
sommermåneder har der været en del kraftige regn-
byger og skybrud og indimellem ret blæsende.

Kalendersommeren 2017 (juni, juli og august) fik 
en middeltemperatur på 15,4°C i gennemsnit for 
landet som helhed. Det er 0,2°C over normalen be-
regnet for perioden 1961-90, der er på 15,2°C. Det 
er 0,7°C under 10 års-gennemsnittet beregnet for 
perioden 2006-2015, der er på 16,1°C. 

Landbruget 2016 – 2017
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Læg mærke til at en del danske somre siden 2006 har væ-
ret pænt varme. Somrene 2012, 2015 og nu 2017 skiller 
sig ud som køligere. Rekorden for varmeste sommer er fra 
1997, hvor gennemsnitstemperaturen var 17,7°C varm. Den 
koldeste sommer finder vi i 1987 med en gennemsnitstem-
peratur på 13,4°C. De landsdækkende temperaturmålinger 
startede i 1874. 

Sommerens højeste temperatur på 26,6°C blev målt ved 
Abed på Lolland den 19. juni og igen den 15. august sam-
me sted. Det er den laveste højeste temperatur målt i en 
sommer siden 1874, og lavere end den højeste temperatur 
i 2017 på 26,8°C, der blev målt den 27. maj nær Holstebro. 

Således beskriver DMI altså sommeren 2017. Dermed kan 
det være lidt svært at forstå en udmelding fra NASA om, at 
juli måned var lige så varm som rekordåret i 2016. Rekorden 
i 2016 skyldtes El Niño, som er et vejrfænomen, hvor varm 
luft over Stillehavet påvirker hele det globale klima. Men i 
2017 var der ingen El Niño, og derfor burde 2017 slet ikke 
kunne blive lige så varm. 

NASA’s måling er jo ikke specifikt omhandlende Danmark, 
men derimod den gennemsnitlige globale temperatur, og i 
2016 var den på det højeste niveau i de 137 år, hvor der 
er fortegnelser over opmålingen af den globale temperatur. 

77 procent chance for top to år
Målingerne viser dog, at juli globalt set var 0,83 grader Cel-
sius varmere end det gennemsnit (1951-1980) forskerne 
måler ud fra. Og det er faktisk 0,01 grad varmere end 2016. 
Det på trods af, at temperaturen på Arktis faktisk var koldere 
set i forhold til tidligere år.

Målingerne er indsamlet og analyseret af NASA’s Goddard 
Institute for Space Studies i New York. Dataene kommer fra 
over 6.300 meteorologiske stationer rundt om på Jorden.

Ifølge flere klimaforskere bl.a. Gavin Schmidt peger de nye 
målinger globalt set på, at der nu er 77 % chance for at 2017 
bliver et af de to varmeste år, siden vi begyndte at måle det.

Varmen kan i mange egne komme til udtryk i form af tørke, 
hvilket jo ikke er ret godt for væksten af diverse afgrøder.
Dermed så det sidst i juli også ud til, at verdens kornhøst 
ikke ville blive så stor som sidste år og heller ikke så stor, 
som man troede i juni måned.

Faktisk så det ud til, at balancen ville tippe, så forbruget 
ville være større end produktionen. Efter flere år med vok-
sende lagre bliver der nu god brug for at trække på verdens 
kornlagre. Sådan lød månedens prognose fra International 
Grains Council (IGC).

Sidste år var verdens kornhøst 2.126 mio. tons, og forbruget 
var 2.084 mio. tons. I år vurderer man i juli, at høsten ser 
ud til at blive 2.038 mio. tons, dermed 88 mio. tons mindre 
svarende til 4 % under sidste års niveau. ”På grund af alt 
for tørt vejr, inklusiv i Nordamerika, EU og Australien, bliver  
prognosen for høsten af majs, hvede og byg revideret ned-
ad,” skriver IGC i rapporten.

  2006  2007  2008 2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017

  17,3 16,2 16,4 16,2 16,3 15,9 15,1 16,1 16,8 15,2 16,1 15,4

Siden 2006, har sommerens middeltemperatur for Danmark som helhed set således ud

At den globale gennemsnitstemperatur stiger år for år, viser målinger-
ne tydeligt. Og 2016 og 2017 er ekstremt varme. (© NASA/GISS) 
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I juni vurderede IGC at årets høst blev 2.049 mio. tons – så 
kornhøsten er altså justeret 11 mio. tons ned på kort tid, 
og det er i øvrigt tredje måned i træk, at IGC nedjusterer 
høsten.

Men der er ikke noget, der tyder på, at forbruget af korn fal-
der, påpeger IGC. Underskuddet på kornbalancen forudsiger 
IGC til 45 mio. tons, eller hvad der svarer til fire gange den 
danske kornhøst. Og det er mere end tre år siden, at der var 
underskud på kornbalancen.

Det er især majshøsten, der bliver mindre. Den ligger på 
1.020 mio. tons mod 1.072 mio. tons sidste år. Et fald på 52 
mio. tons. Hvedehøsten ventes at blive 732 mio. tons mod 
754 mio. tons sidste år. Et fald på 22 mio. tons.

Nedjusteringerne af kornmængderne skyldes især tørt 
vejr, som resulterer i lavere udbytter i Nordamerika, EU og 
Australien.

Forventningerne om en høj indhandlingspris på afgrøderne 
blev desværre ret hurtigt nedjusteret igen. Og den 19. sep-
tember skriver DLG i et nyhedsbrev lidt om hvorfor:

Rusland og lav US-dollar holder fortsat  
de europæiske kornpriser i skak
Der er stadig to altoverskyggende faktorer, der er med til at 
holde de europæiske kornpriser i skak. En fortsat lav US-dol-
lar overfor Euroen. Og nu også en svækkelse af den russiske 
Rubel overfor både Dollar og Euro, hvilket alt sammen forrin-
ger EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet. 

Hertil kommer, at USDA i sin seneste rapport opjusterede 
den russiske hvedeproduktion med 3,5 mio. tons til en re-
kord på 81 mio. tons. Visse iagttagere tror endda på en pro-
duktion i nærheden af 85 mio. tons. For at illustrere hvor 
travlt russerne har med at eksportere deres store hvede-
produktion kan nævnes, at de i august i år eksporterede 
en rekordstor mængde på 4,84 mio. tons hvede mod den 
hidtidige rekord fra august 2014 på 4,64 mio. tons. Denne 
mængde nås kun ved konstant at stille ekstremt aggressive 
eksportpriser. Faktisk er russisk hvede nu så billig, at den 
finder vej ind til forbrugsområderne i Spanien, Portugal, Hol-
land, Belgien og Nordvesttyskland – på trods af en importaf-
gift på € 12,00 pr. ton.

Der høstes stadig i det nordlige EU
Mellem 35-40 % af kornet er stadig på roden i Midtsverige, 
Finland, Estland og Letland, men vejret og jordbunden er alt 
for våd. Der er stor bekymring for kvaliteterne i de sidste 
mængder, hvis det overhovedet bliver muligt at høste dem. 
Også herhjemme mangler man visse steder at få høstet det 
sidste.

Næsten to tredjedele af Danmarks 
areal er landbrug 
Danmark er et landbrugsland. Trods landbrugets aftagende 
betydning for dansk økonomi er 62 % af vores land i 2017 
opdyrket med landbrugsafgrøder. Korn udgør 54 % af land-
brugsarealet efterfulgt af græs og grønfoder med 28 % og 
raps med 7 % I vores nabolande er landbrugets andel af det 
samlede areal betydeligt lavere end i Danmark. I Tyskland, 
Polen og Holland fylder landbruget kun lidt under halvdelen 
af disse landes areal. Andelen er endda endnu lavere i de 
andre nordiske lande, hvor f.eks. blot 7 % af Sveriges jord 
er landbrug.

Byg og hvede er de største kornarter 
De vigtigste kornarter i dansk landbrug er hvede og byg. 
Kornarealet ændrer sig ikke meget fra år til år, men har læn-
ge ligget stabilt på rundt regnet 1,5 mio. ha. Derimod skifter 
andelene af vår- og vinterkorn ofte, hvor vårbyg og i mindre 
grad vårhvede grundet klimatiske forhold steg fra 2015 til 
2016. I 2017 er vårkorn stort set tilbage på niveauet fra 
2015. 
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Faldende landbrugsareal gennem årene 
Gennem årene er Danmarks landbrugsareal faldet. I 1920, 
det år Sønderjylland vendte tilbage til Danmark, dyrkede de 
danske landmænd 3,2 mio. ha, og det er nu næsten 100 år 
senere faldet med lidt over 0,5 mio. ha. 
Der findes ikke sikre tal for, hvad der er sket med disse are-
aler, men det ligger dog fast, at det danske skovareal er vok-
set med ca. 300.000 ha siden 1920. Ligeledes er betydelige 
arealer inddraget til byudvikling og udbygning af infrastruk-
tur. 

I 1920 høstede de danske landmænd 1,8 tons pr. ha. Siden 
da er produktiviteten i landbruget mere end tredoblet, og i 
2016 høstede landmændene 6,2 tons pr. ha.

Vejret koster også på griseprisen
Det svigtende sommervejr i Nordeuropa kombineret med 
en nedgang grundet ferie i forarbejdningsindustrien har 
trykket priserne bredt på det europæiske marked for fersk 
grisekød.

 Kilde: Danmarks statistik

Landbrugsarealet fordelt på afgrøder

 1985 2000 2016 2017*

                                           hektar (ha)

Samlet landbrugsareal 2834100 2646982  2625093 2662030

Korn 1600599 1499714 1466687 1444056

Vinterhvede 328501 611183 568815 572481

Vårhvede 10036 7977 16253 14563

Rug 125918 50472 98977 111430

Vinterbyg 59509 144514 111653 124886

Vårbyg 1034213 586574 598008 541129

Havre 36410 44448 51725 58244

Triticale og andet korn til modenhed 6012 54546 21257 21324

Bælgsæd til modenhed 126836 35590 14864 20568

Rodfrugt 227926 115433 82771 88337

Læggekartofler 14738 4522 5550 7262

Kartofler til melproduktion 1 13600 22642 25543 28253

Spisekartofler 1 12045 11524 12793 14077

Sukkerroer til fabrik 72760 59167 34550 34481

Foderroer 124782 17577 4336 4264

Vinterraps 34040 81178 163749 176958

Vårraps 182780 17946 536 847

Andre industriafgrøder 3467 5051 1142 1000

Frø til udsæd 47042 78949 72835 83794

Græs og grønfoder i omdriften 356582 432741 510907 497352

Lucerne 4189 5245 1923 1934

Majs til foder 20374 61493 178540 166893

Helsæd 50630 118763 60461 47390

Græs og kløver 281389 247241 269983 281134

Gartneriprodukter 31047 21678 20126 19861

Græsarealer uden for omdriften 220564 166261 225620 260710

Udtaget areal2 ... 214561 6079 7372

Juletræer … … 20908 18847

Udyrket mark … … 27857 30467

Andre afgrøder 3217 1146 11011 11861
* Foreløbige tal. 
1 Landbrugs- og gartneritællingen i 1985 omfattede kun kartofler under ét. Fordelingen på de tre typer af kartofler er skønnet ud fra oplysninger fra 
landbrugs- og gartneritællingen i 1988.
2 I 2000 er udtaget areal inkl. 23.266 ha med non food raps, som også er medtaget under vinterraps og vårraps.
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- Mekanismen er egentlig ganske simpel. Hvis det er dårligt 
vejr i ferien, står menuen ved spisebordet mange gange på 
pizza eller pasta, men er der sol og varme, skal der pølser 
og nakkekoteletter på grillen til en aften på terrassen. Med 
andre ord så spiser vi bare mere kød, når sommervejret er 
godt, forklarer Søren Tinggaard, der er eksportdirektør i Da-
nish Crown.

Samtidig har eksporten af grisekød fra Europa til Kina i en 
periode været under pres. Det skyldes et langstrakt fald i 
prisen på kinesisk produceret grisekød. Fra starten af januar 
og fem måneder frem dykkede den kinesiske notering med 
næsten 30 %, hvilket helt naturligt smitter af på priserne på 
importeret grisekød.

- Det er jo kun naturligt, at vores kunder i Kina bliver lidt 
tilbageholdende, når de oplever prisfald i den størrelse. Ef-
terspørgslen på dansk grisekød er der stadig, men vi bliver 
yderligere udfordret på prisen, fordi euroen er styrket over-
for dollaren, så vores folk i Kina er virkelig på arbejde i øje-
blikket, siger Søren Tinggaard

Det betød at prisen på svin den 13. juli, fra 70-95,9 kg var 
11,00 kroner pr. kg, mens søer over 129,9 kg var på 7,40 
kroner. 

Det koster at have stærk valuta
17. august faldt Danish Crowns grisenotering med 20 øre 
pr. kg for slagtegrise, så noteringen var 10,80 kr. pr. kg. So-
noteringen stod stille ved 6,90 kr. pr. kg.

Her i uge 39 er den faldet yderligere til 10.30 kr. pr. kg 
(74,0-95,9 kg basis) og 6.50 pr. kg. for søer over 129,9 kg.
Ifølge Danish Crown er det ikke et svagt salg, der lige nu fø-
rer til en lavere afregning. Den stærke euro trykker de hjem-
bragte priser på eksporten til de lande, hvor Danish Crown 
sælger i dollar, yen og pund.

”En relativ stor andel af vores salg afregnes i de tre valutaer, 
som siden 1. maj er faldet mellem 6 og 8 %. Samtidig har 
markedet ikke været så stærkt, at der kan presses betydeli-
ge prisstigninger igennem. Til kunderne i Asien kompliceres 
den øvelse yderligere af, at vores amerikanske konkurrenter 
er hjulpet af en forholdsvis svag dollar, men vi trykker på, 
og heldigvis er der en stabil efterspørgsel,” forklarer Søren 
Tinggaard, underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling.

Markedet for ferskt grisekød i Europa er fortsat stabilt med 
god balance mellem udbud og efterspørgsel.

Det går bedre med landbrugets økonomi 
Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2016 er i juni 2017 
foreløbigt opgjort til 21,2 mia. kr. Det er en stigning på 0,9 
mia. kr. eller 4,2 % i forhold til 2015. Trods stigningen ligger 
resultatet under niveauet før finanskrisen og 13 mia. under 
rekordåret 2012. Stigningen skyldes en forøgelse af værdi-
en af animalske produkter på 2,4 mia. kr. og et fald i forbrug 
i produktionen på 1,2 mia. kr. Værdien af vegetabilske salgs-
produkter faldt med 1,9 mia. kr., og værdien af lager og be-
sætningsforskydninger faldt med 0,7 mia. kr. Den animalske 
produktion udgør 61 % af bruttoproduktionen i 2016 – heraf 
udgør grise alene 30 %.
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Salgsprodukterne steg, mens forbruget 
i produktionen faldt 
Værdien af årets salgsprodukter steg med 0,7 %, mens for-
bruget i produktionen, herunder bl.a. omkostninger til foder 
og gødning, samlet set faldt med 1,9 %. En af årsagerne 
hertil var et forbedret bytteforhold, dvs. priserne steg mere 
for salgsprodukterne end for forbruget i produktionen. Det 
forbedrede bytteforhold skyldtes andet 
halvår af 2016, mens landmændene i før-
ste halvår oplevede det ringeste byttefor-
hold siden 2005. 

Animalske salgsprodukter  
steg 6 % i værdi 
Den samlede værdi af den animalske pro-
duktion steg med 2,4 mia. kr. til 45,2 mia. 
kr., hvor produktionsværdien af grise steg 
med 2,0 mia. kr., og pelsskind steg med 
0,6 mia. kr., mens mælk faldt med 0,3 mia. 
kr. Stigningen i værdien for grise skyldtes 
både højere priser og en lille mængde-
stigning. Produktionen af pelsskind faldt, 
men til gengæld steg priserne. Årsagen til 
faldet i produktionsværdien for mælk var 
en lavere mælkepris, mens produktionen 
var stort set uændret. Grise er den største 
produktionsgren og udgjorde 22,2 mia. kr. 

Vegetabilske salgsprodukter faldt 7 % i værdi 
Værdien af landbrugets vegetabilske salgsprodukter er op-
gjort til 23,6 mia. kr. Det er 7,4 % lavere end i 2015. Korn, 
som er den største enkeltpost, faldt med 8,2 %. Faldet i 
værdien skyldtes både, at prisen på korn generelt har været 
lavere end i 2016 samt et mindre høstudbytte. 

Forbruget i produktionen faldt 2 % i værdi 
Forbrug i produktionen faldt med 1,2 mia. kr. til 58,6 mia. kr. 
Årsagen til faldet i forbrug i produktionen skyldes et fald i 
forbruget af foderstoffer i alt på 1,2 mia. kr., som er klart den 
største post med 23,1 mia. kr. Derudover faldt udgifterne til 
gødningsstoffer 6,6 %, mens udgiften til energi steg 3,9 % 
pga. stigende forbrug. 

Fald i tilskud 
De direkte tilskud til landbruget i 2016 faldt 3,2 % sam-
menlignet med året før og er foreløbig opgjort til 7,0 mia. 
kr. Skatter og afgifter steg med 3,3 % i forhold til året før og 
endte på 1,1 mia. kr.

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18

2016201520142013201220112010200920082007

Mia. kr

2006
* Foreløbige tal

*

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst
 2014 2015* 2016* Ændring 
    2015-2016
  mio. kr.  pct.

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G) 28 574 20 339 21 199 4,2

A
Bruttoproduktion (B+C+D) 81 873 73 992 73 954 -0,1

B
Salgsprodukter 77 101 68 318 68 793 0,7
Vegetabilske produkter i alt 26 462 25 527 23 641 -7,4
Korn 10 821 10 518 9 655 8,2

Animalske produkter i alt 50 639 42 792 45 152 5,5
Kvæg 2 997 2 983  2 954 -1,0
Svin 22 571 20 189 22 153 9,7

Mælk 15 435 12 747 12 401 -2,7

Pelsskind 6 784 4 044 4 670 15,5

C
Værdi af landbrugsmæssige tjenester
og sekundære aktiviteter 4 780 5 741 5 866 2,2

D
Lager- og besætningsforskydninger -7 -68 -704 ..

E
Forbrug i produktionen i alt 59 432 59 783 58 621 -1,9
Energi 3 466 2 998 3 115 3,9

Gødningsstoffer 2 173 2 398 2 239 -6,6

Bekæmpelsesmidler 2 081 2 157 2 105 -2,4

Foderstoffer 24 301 24 310 23 146 -4,8

F
Direkte tilskud 7 284 7 193 6 963 -3,2

G
Skatter og afgifter 1 151 1 062 1 097 3,3
* Foreløbige tal.
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Mælkeproduktionen er faldet på verdensplan
Sidste år skrev vi om faldende mælkepriser på grund af alt 
for megen produktion af mælk på verdensplan, der var også 
lagt op til et EU tilskud for derved at fjerne overproduktio-
nen. Umiddelbart ser det ud som om operationen er lykke-
des, da mælkepriserne er steget - ikke kun for os forbruge-
re, men også i afregningen til producenterne.

Mælkeprisen har rettet sig gevaldigt i 2017, og der er ingen 
tvivl om, at det har været kærkomment for de danske mæl-
keproducenter. 

Måske endnu mere kærkomment for producenterne er 
koncerndirektør Peder Tuborghs nyeste udmelding om, at 
mejerikoncernen forventer, at mælkeprisen vil ligge stabilt i 
årets resterende måneder. 

”Vi har hævet á conto mælkeprisen til vores ejere yderligere 
i juli, august og september og forventer at fastholde dette 
høje niveau resten af året. Der er simpelthen kommet ba-
lance mellem udbud og efterspørgsel, og det holder hånden 
under priserne,” siger Peder Tuborgh i et interview til Land-
brugsAvisen.

Tomme smørlagre holder hånden 
under mælkeprisen
Især er de seneste løft i mælkeprisen båret godt på vej af 
en massiv efterspørgsel på eksempelvis smør og fløde, som 
har præget priserne på de globale råvarebørser.

Den europæiske produktion af smør er faldet med omkring 
5 %, og samtidig står de europæiske smørlagre efterhån-
den gabende tomme. I juli 2016 var der godt 102.000 tons 
smør i de europæiske lagre – ved udgangen af juni i år var 
det tal reduceret med 99,77 % til bare 227 ton. 

Samlet set betyder det, at smørprisen har nået historiske 
højder. Alene i forhold til sidste halvdel af 2016 er prisen 
på fedt steget med 93,7 %.

”At mælkeprisen er steget skyldes jo hele historien om fedt-
mangel, som grundlæggende gør, at smør og fløde ligger 
rigtig højt i markedet, og det trækker bl.a. osten med op. 
Og helt naturligt er der efterspørgsel på de federe produk-
ter op mod jul, så vi forventer, at den mangel vil være der 
resten af året,” siger Peder Tuborgh og fortæller, at mejeri-

koncernen samtidig har været gode til at hente priserne på 
de globale markeder, sideløbende med at der har været god 
vækst i Kina og Sydøstasien samt flere steder i Afrika. 

Forventet fald i indvejningen
Målt på indvejningen, blev første halvdel af året en anelse 
skuffende for Peder Tuborgh og co. De indvejede mælke-
mængder faldt nemlig godt 200 mio. kg til i alt 7 mia. kg 
mod 7,2 mia. kg i første halvdel af 2016. Det har dog ikke 
givet anledning til løftede øjenbryn hos Arla-toppen.

”Faldet var helt forventeligt, og det er jo som følge af, at 
landmænd over hele verden har reageret på de lave priser i 
2015-16. Nogle slog bremsen fuldstændig i, og det er det, 
vi har halvårseffekten af nu,” siger Peder Tuborgh.

Han bedyrer dog, at de seneste prognoser ser ud til at give 
et samlet løft i indvejningen i det kommende år. ”Vi kan se, 
at bl.a. danske landmænd producerer mere nu her, og sam-
let set regner vi med godt 2 % vækst i indvejningen i 2018.”

22. september 2017 -
Arla hæver mælkeprisen igen 
Arla hæver mælkeprisen for alle fire områder. Økomælk er 
uændret. 

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 1 euro-
cent i alle 4 områder pr. 1. oktober. Acontoprisen for øko-
mælk er uændret. Stigningen i Arlas acontopris for konven-
tionel mælk skyldes den fortsatte styrkelse i markederne i 
hele Europa, især produkter indeholdende mælkefedt.

Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret i 
alle fire områder som følge af den nuværende stabilitet i 
disse markeder. Alle priser er påvirket af valutakursmodel-
len, hvilket følger af den fortsatte svækkelse af det britiske 
pund. En foreløbig valutaeffekt på -2,3 øre pr. kg påvirker 
acontoprisen. Stigningen svarer dermed til 5,1 øre pr. kg. 
Dermed bliver acontoprisen for konventionel mælk 282,6 
øre, acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM 
foder bliver 290,0 øre og acontoprisen for økomælk bliver 
361,9 øre.

Udsigten for de kommende måneder er stabil, med mulig-
hed for fortsat positiv udvikling.
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Smørprisen lister tættere på milepæl
Smørprisen på den hollandske notering ZuivelNL stiger i 
denne uge endnu engang til et rekordhøjt niveau.

For syv uger siden nåede smørpriserne 6.300 euro pr. ton, 
hvilket var tæt på en fordobling af prisen i løbet af det sene-
ste år. I starten af august for et år siden var smørprisen på 
3.300 euro pr. ton.

Nu er priserne nået helt op i den nye rekordpris 6.980 euro 
pr. ton, svarende til 51.937 kr. pr. ton, hvilket er en lille stig-
ning på 10 euro pr. ton i forhold til sidste uge.

Uge 38 officielle bulkprisnotering fra hollandske  
ZuivelNL.

• Smør stiger 100 euro til 6.980 euro pr. ton
• SMP (skummetmælkspulver, foder) falder  

20 euro til 1.490 euro pr. ton
• Vallepulver falder 10 euro til 680 euro pr. ton
• WMP (sødmælkspulver) falder 50 euro til  

3.030 euro pr. ton
• SMP (skummetmælkspulver, fødevare) er uændret 

1.650 euro pr. ton

Langt færre går konkurs - men stadig  
store udfordringer
Nye tal fra Danmarks Statistik viser en kraftig nedgang i an-
tallet af konkurser i landbruget. I juni 2017 var der således 
ni konkurser mod 23 i den tilsvarende måned året før.

Juni-tallene viser altså mere end en halvering i antallet af 
konkurser sammenlignet med juni sidste år. Men på grund af 
sæsonmæssige forhold måles tallene for konkurser bedst 
som løbende 12 måneder. Målt på denne måde faldt antallet 
af konkurser fra 163 til 149. Det svarer til et fald i antallet 
af konkurser på 8 %, når man altså gør det op på løbende 
tolv måneder.

Forventer fald
Antallet af konkurser toppede i efteråret 2016 med 210 
konkurser. Det var, som bekendt, overvejende mælke- og 
grisebedrifter, der gik konkurs.

På grund af den kraftige stigning i mælke- og griseprisen i 
løbet af 2016 og ind i 2017 er antallet af konkurser faldet 
kraftigt siden da.

”Vi forventer et fortsat fald i antallet af konkurser i de kom-
mende måneder. Når året er gået, vil vi formentlig have set 
ca. 140 landbrugsbedrifter gå konkurs. Det er et kraftigt fald 
i forhold til bunden af lavkonjunkturen, men antallet er sta-
dig højt set i historisk perspektiv. Vi skal således helt tilbage 
til 1994/95 for at finde en situation, som kan måle sig med 
størrelsen af den nuværende konkursbølge,” siger Klaus 
Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef på Seges. 

Den nuværende konkursbølge skyldes, at den lange periode 
siden finanskrisen i 2008/09 altovervejende har budt på 
vanskelige år for landbruget med lave priser og lav indtje-
ning. Der er derfor sket en ophobning af økonomisk trængte 
landbrug, som vil medføre, at antallet af konkurser også vil 
være højt i de kommende måneder. 

Det høje antal konkurser er et vidnesbyrd om, at landbru-
gets udfordringer stadig er meget store trods ”Fødevare- 
og landbrugspakken” og den aktuelle konjunkturmæssige 
fremgang.
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Nemmere at låne i banken til ny gård
Etableringslån i vækstfonden ændres, så opsparing ikke 
skal trækkes fra. Det øger soliditeten.
Unge landmænd, der både har sparet op og fundet drømme-
gården, risikerer ofte at måtte se drømmen fordufte, fordi 
banken ikke synes, at der er nok penge til at modstå svære 
tider med lave priser.

Det problem har fundet en løsning i ændringer i etablerings-
lån fra Vækstfonden.

Fra fredag den 18. august er det muligt at få et etablerings-
lån på 15 % af den samlede købssum uden at skulle trække 
opsparingen fra.

Indtil i dag har det været sådan, at en ung landmand, der 
stod med f.eks. 3 % af købesummen i hånden, kun kunne få 
et etableringslån på 12 % af købssummen, fordi opsparin-
gen skulle trækkes fra loftet på 15 %.

”Det vil helt klart komme til at betyde meget for soliditeten, 
som ofte er det, banken slår ned på i etableringsprojekter,” 
siger landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller fra 
Vækstfonden, der står bag etableringslånene.

Etableringslån til landbrug er et risikovilligt lån, som hen-
vender sig til landmænd, der skal overtage og udvikle en 
bedrift. Lånet udgør sammen med egenkapitalen solidite-
ten, som ved ændringen nu bliver større. Landmanden fra 
før med de 3 % opsparet vil altså med ændringen have en 
soliditetsgrad på 18 i stedet for 15. En højere soliditetsgrad 
betyder, at landmanden er bedre polstret, hvis priserne fal-
der. Dermed er fremmedkapitalen bedre sikret. Alt sammen 
sød musik i bankmandens ører: ”Der er ingen tvivl om, at det 
med ændringen vil blive lettere at få banken med,” fortæller 
Lene Gade Hovmøller. 

Sparekassedirektør: Nu høvler 
landbrugene gæld af
Dronninglund Sparekasse har øget udlån til landbrug, men 
generelt handler det om at høvle gæld af lige nu, siger spa-
rekassedirektøren Villy Sørensen.

Godt nok er udlånsandelen til landbrug øget hos Dronning-
lund Sparekasse i Nordjylland. Hvis man læser beretningen 

fra Finanstilsynets inspektion i foråret, lyder det også mar-
kant. Det er øget med 7,9 %.

Men i realiteten betyder det, at andelen er øget fra 11 til  
12 %, forklarer sparekassedirektør Villy Sørensen. I rene tal 
er det 10 mio. kr.
Den ene er et lån på 5 mio. kr. på baggrund af en garanti fra 
Landbrugets Finansieringsbank. Resten er til mindre land-
brug.

”Vi tager da nye landbrugskunder ind, hvis det er solide 
landbrugskunder, eller de er godt sikret” siger Villy Søren-
sen.

”Vi har fået nogle smålandmænd ind. Det kan både være 
deltids- eller fuldtidslandmænd med et lille engagement. 
Der findes jo landmænd med et landbrug til 15 mio. kr., men 
hvor de kun har en million i gæld og behov for en kasse-
kredit. Sådanne landmænd er vi jo ikke kede af at tage ind” 
siger Villy Sørensen.
Villy Sørensen fortæller, at de har sluppet for at begære 
landbrug konkurs under krisen. Men de har haft kunder, 
hvor de er blevet enige med dem om, at det bedste var et 
frasalg, siger han.

Svinepriserne og mælkepriserne har i dag hjulpet godt på 
situationen.
”Det går sådan set fornuftigt. Vi har ikke landbrugskunder, 
vi har decideret problemer med” siger Villy Sørensen.
Omvendt er der ingen af deres kunder, der bygger nyt.

”Vi må da indrømme, at vi er tilbageholdende med, at de skal 
i gang med at investere, bare fordi det midlertidigt går godt. 
Vi er inde i en konsolidering nu. Det, at det går godt, skal 
bruges til at høvle gæld af” siger han.
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Hvornår der igen er mulighed for større investeringsboom, 
er han usikker på.

”Det kommer lidt an på, hvor lang tid de høje afregnings-
priser holder. Det er en kombination af, hvornår landmænd 
igen har lyst til at investere, og hvornår pengeinstitutter 
får lyst til at gå med” siger han.

Tiltagene samt den bedre økonomi i 
branchen, ser ud til allerede at have
indvirkning på de unge
For første gang i mange år er landmandens gennemsnits-
alder faldet. Vi ved det godt, det ikke sker i virkeligheden, 
at vi bliver yngre, derfor kan det være nødvendigt at ty til 
statistikken, hvor der kan være trøst at hente.

Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er 
landmanden fra 2015 til 2016 faktisk blevet 0,3 år yngre.

Dermed er kurven også knækket, for gennem de sidste 10 
år er alderen bare steget og steget. Men i 2016 er land-
manden altså blevet en smule yngre. Faktisk er gennem-
snitslandmanden nu kun 52,8 år mod 53,1 år i 2015.
Økologerne er en anelse yngre end deres konventionelle 
kollegaer. Nemlig 51,3 år mod 52,9 år. 
 
Opgørelsen over landmænds alder kommer fra Danmarks 
Statistik, der tirsdag den 11. juli offentliggjorde en forelø-
big opgørelse over landbruget og erhvervets regnskaber. 
Med 60 % af regnskaberne opgjort giver tallene det første 
og ret præcise billede af 2016.

Stor vækst: Økologien vinder frem 
hos hoteller og restauranter
Danske kantiner, storkøkkener, restauranter, hoteller og 
cateringvirksomheder bruger økologiske råvarer som aldrig 
før. På et år er salget steget med 21 % til i alt 2 mia. kroner 
viser tal fra Danmarks Statistik. Landbrug & Fødevarer for-
udser endnu en stigning i 2017.

Køkkener på landets sygehuse, børnehaver, plejehjem, 
kantiner, restauranter og hoteller går i stigende grad efter 
det røde Ø-mærke. 
Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 

54

53

52

51

50

49

48
201620152014201320122011201020092008

Gennemsnitsalder for landmænd



Dansk Maskinhandlerforening
2016/2017

35

økologiske varer udgjorde 9,2 % af det samlede salg af 
madvarer til foodservice i 2016. Det er en stigning på 21 
% i forhold til året før.

Tendensen viser, at de professionelle køkkener i større og 
større grad er villige til at betale mere for de råvarer, som 
de tillægger en merværdi, siger Andreas Buchhave Jensen, 
chefkonsulent i Afsætning, Ernæring og Markedsudvikling 
hos Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

”Og det er ikke kun til glæde for de økologiske landmænd, 
men for alle landmænd der gør sig umage med at produce-
re fødevarer af høj kvalitet til de danske køkkener,” mener 
Andreas Buchhave Jensen.

Det segment, der virkelig har rykket udviklingen fra 2015-
2016, er hotellerne og restauranterne.

”Hoteller og restauranter er det klart største segment in-
den for professionelle køkkener”, og det har været lidt bag-
efter de andre grupper. Det at de begynder at rykke på sig, 
tegner meget lyst for en fortsat positiv udvikling,” siger 
Andreas Buchhave Jensen.

Og den positive tendens fortsætter i 2017, vurderer Land-
brug & Fødevarer.

”Vi forventer, at salget af økologi til foodservicesektoren 
fortsat vil stige markant i år. Et realistisk skøn er, at der i 
2017 vil blive solgt økologi for op mod 2,5 mia. kr. til food-
servicesektoren,” siger Andreas Buchhave Jensen.

Torben Blok, markedschef for foodservice i Økologisk Lands-
forening, siger, at de anbefaler, at maden laves fra bunden, 
madspild reduceres og at der kommer masser af sæsonens 
grønt på tallerkenen, mens der skrues lidt ned for kødet, så 
køkkenerne sparer på omkostningerne.
”På den måde kan man opnå mere velsmagende, sundere, 
økologiske måltider – og vel at mærke indenfor samme bud-
get,” siger Torben Blok i en pressemeddelelse.

Afsætningen af økologiske fødevarer har været i en rivende 
udvikling. Salget af økologiske fødevarer i de danske butik-
ker steg med omkring 14 % i 2016 fra året før, og var på i 
alt 8 mia. kr.

Det samlede salg af økologiske varer er i alt estimeret til at 
udgøre omkring 11,2 mia. kr. i 2016 svarende til et forbrug 
på omkring 2.000 kr. pr. dansker. 

Danmark er det land i verden, hvor økologien med en mar-
kedsandel på 9,6 % udgør den største andel af det samlede 
detailsalg.

Den økologiske eksport er voksende og udgjorde i 2015 i 
alt 2,0 mia. kr., mens importen udgjorde 2,4 mia. kr. Siden 
2003 er den økologiske eksport mere end ottedoblet. Lidt 
over halvdelen af den økologiske eksport er mejeriprodukter.

Tyskland er det vigtigste eksportmarked. Med en økologi-
eksport på omkring 250 mio. kr. var Kina ligeledes af stor 
betydning i 2015. Der er større forventninger til eksporten 
til Kina i fremtiden.

Økologichef forventer 20-30.000 
øko-hektar mere i 2018
Efterspørgslen efter økologiske varer sammen med bedre af-
sætningspriser får flere til at ønske at lægge om til økologi.
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Danske landmænd fortsætter i 2017 med stor interesse for 
at omlægge til økologisk jordbrug, og 928 landmænd har 
frem til 21. april søgt om nye tilsagn om Økologisk arealtil-
skud til ca. 31.500 hektar. Heraf omlægges ca. 28.000 hek-
tar fra konventionelt til økologisk jordbrug, og disse arealer 
kan få et ekstra omlægningstillæg i to år. Det skriver Miljø- 
og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Økologichef hos Seges, Kirsten Holst mener, det er en for-
nøjelse, at se den fortsatte interesse for omlægning. ”De 
31.500 hektar lever fuldt ud op til det, vi havde håbet, ud fra 
den store interesse der har været for omlægningstjek i hele 
landet. Interessen for omlægning kan vi se fortsætter her i 
2017, så vores forventning til næste års omlægning vil nok 
ligge på et niveau mellem 20.-30.000 hektar,” siger hun.

Ansøgerne til Økologisk Arealtilskud er, i følge Miljø- og Fø-
devareministeriet, både nye økologer samt etablerede øko-
loger, som udvider deres bedrift. 240 ud af de 928 ansøgere 
er landmænd, der pr. 21. april 2017 endnu ikke havde søgt 
om økologisk autorisation. De pågældende landmænd vil 
kun få tilsagn om tilskud, hvis de også søgte om autorisati-
on inden 1. september 2017.

”Det er godt at arealet fortsat stiger. Vi har brug for de nye 
hektar til at skaffe foder til de mange nye økologiske hus-
dyr. Væksten her ser også ud til at fortsætte,” siger Kirsten 
Holst. 

Den lokale økologirådgivning er også i færd med at opruste 
med flere rådgivere til at matche det stadigt stigende antal 
økologer, lyder det fra Kirsten Holst. ”Vi ved det er en stor 

beslutning at omlægge sin bedrift. 
Derfor er vi fra Seges i samarbejde 

med de lokale rådgivningsenheder 
klar til at sikre, at viden og erfaring 

kommer ud til de nye økologer,” siger hun.

Etablerede økologer kunne frem til 1. sep-
tember 2017 søge om nyt tilsagn til marker, 

som de har købt eller forpagtet i perioden 
22. april – 1. september 2017. Erfarings-

mæssigt er der også en del ansøgere, 
der falder fra inden 1. september, og 
arealet, som får tilsagn, forventes der-
for at blive mindre end det ansøgte 
areal. Det er derfor først efter 1. sep-
tember 2017, at vi kender det samle-
de areal, der får tilsagn til Økologisk 
Arealtilskud, skriver Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen, der nu er gået i gang 
med at behandle de ansøgninger om 
tilsagn, der allerede er kommet ind.

I 2016 blev der givet nyt tilsagn om Økolo-
gisk Arealtilskud til ca. 38.000 ha.
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Danmarks samlede vareeksport udgjorde 634 mia. kr. i 
2016, heraf repræsenterede fødevareklyngen de 156 mia. 
kr. Fødevareklyngen står dermed for 25 % af Danmarks 
samlede vareeksport, hvilket understreger dens økonomi-
ske betydning. På 23 år er eksportværdien fordoblet.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked 
Danmarks samhandel med Tyskland dækker over både im-
port og eksport for mange milliarder kroner. Eksporten til 
Tyskland beskæftiger omkring 92.000 mennesker i Dan-
mark.

Tyskland var i 2016 Danmarks største marked for såvel im-
port som eksport, når der ses på den samlede handel med 
varer og tjenester. Her udgør eksporten til Tyskland 13 % 
af den samlede danske eksport, og importen fra Tyskland 
udgør 17 % af Danmarks samlede import.

Det er hovedsageligt varer, vi handler med vores store nabo, 
og hele 21 % af Danmarks import af varer kommer fra Tysk-
land, mens eksporten af varer til Tyskland udgør 14 %.

Der har i de seneste år været en stigende tendens i eksport 
af tjenester til Tyskland og import af varer fra Tyskland. I 
samme periode er tendensen indenfor eksporten af varer 

og importen af tjenester derimod faldende.
Forskellene fra år til år er dog små. Igennem de seneste 10 
år har eksporten af varer til Tyskland ligget mellem 14 % og 
17 % af den samlede eksport, mens importen af varer fra 
Tyskland som andel af den samlede import har ligget mel-
lem lidt under 19 % og lidt over 21 %.

Maskiner fylder mest i både importen 
og eksporten
I alt beløb samhandlen med Tyskland sig til mere end 310 
mia. kr. i 2016. Eksporten udgør omkring 145 mia. kr., og 
importen udgør cirka 165 mia. kr. Betalingsbalancens vare- 
og tjenesteunderskud overfor Tyskland var i 2016 dermed 
omkring 20 mia. kr.

Går man mere i dybden og ser på, hvilke varer der især blev 
handlet i 2016, så er maskiner undtaget transportmidler 
den største varegruppe for såvel eksport som import. Ser 
man på tjenester, er det tjenestegruppen rejser, hvilket 
dækker forretnings- og ferierejser, som udgjorde den stør-
ste del af såvel eksport som import.

Beskæftigelse knyttet til eksport
Ved hjælp af en model baseret på Danmarks Statistiks in-
put-output tabeller, Udenrigshandlen med varer samt Beta-

Eksport

Samfund

Fratrækker man 
omkostninger i 
produktionen, efterlader 
eksporten en 
bruttofaktorindkomst 
på 90 mia. kr., hvilket 
udgør 4,5 % af 
bruttonationalproduktet. 

Den danske fødevareklynge har en vigtig rolle i det 

danske samfund. Gennem produkton og eksport skabes 

aktivitet i hele den danske økonomi. Fødevareklyngen 

beskæftiger mange mennesker i hele Danmark. 

Aktiviteten finder sted i fødevarklyngens egne erhverv, 

men skaber tillige aktivitet i resten af økonomien som 

følge af fødevareklyngens behov for vare- og service-

ydelser fra den øvrige økonomi. 

Fødevareklyngen bidrager med 
beskæftigelseeffekt på 190.000 
personer.

Fødevareklyngen netto-
valutaindtjening opgøres 
til 90 mia. kr.
Dette er et bidrag som vi i  
fællesskab kan omsætte til 
forbrug og velfærd. 
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Kilde: statistikbanktabellerne uhv3, uht02. Se www.dst.dk/bopdok for forskellen mellem varebegrebet for udenrigshandel med varer 
og Betalingsbalancen.

Eksport 2016

Top-3 varer baseret på værdi (mia. kr.)
Maskiner, undt. transportmidler  24,0
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.   22,9
Færdigvarer og andre varer   19,2

Top-3 tjenester baseret på værdi
Rejser  12,9
Bygge- og anlægstjenester  11,4
Søtransport  8,3

Import 2016

Top-3 varer baseret på værdi (mia. kr.)
Maskiner, undt. transportmidler  31,7
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.   19,7
Færdigvarer og andre varer   19,0

Top-3 tjenester baseret på værdi
Rejser  1,4
Bygge- og anlægstjenester  10,2
Søtransport  6,8
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lingsbalancen kan det beregnes, at der i 2013 var ca. 92.000 
beskæftigede i Danmark, som var knyttet til eksporten til 
Tyskland. Det anslås, at dette tal og den tilhørende fordeling 
på brancher er nogenlunde på sammen niveau i 2017. 
Den største del af beskæftigelsen, som er knyttet til ekspor-
ten til Tyskland, er indenfor fremstillingsindustrien.

Efter fremstillingsindustrien følger branchen Handel og 
transport mv. og Erhvervsservice på en tredjeplads. Tallet 
omfatter såvel den direkte beskæftigelse, dvs. personer 
ansat direkte i de eksporterende virksomheder, som den in-
direkte beskæftigelse, dvs. personer, hvis job skabes f.eks. 
via leverancer til de eksporterende virksomheder. Den store 
eksport af rejsetjenester til Tyskland er fordelt ud på de pro-
dukter, der er solgt til tyske gæster i Danmark (og kan derfor 
ikke genfindes i figuren som en selvstændig post).
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Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer i sep-
tember 2017 er på 129. Det betyder 
en lille nedgang i forhold til septem-
ber 2016, hvor hovedforretningerne 
udgjorde 130. Antallet af tilknyttede 
filialer er i år på 57 mod 64 sidste år - 
hermed også en lille tilbagegang. Det 
samlede antal forretninger udgør til 
og med 30. august 2017 186 forret-
ningsenheder.

 

I beretningsåret 2017 har der været 
en tilgang på 7 medlemsvirksomheder 
og en afgang på 8 medlemsvirksom-
heder. Heraf er to medlemsvirksom-
heder overgået til den nyetablerede 
brandcheforening for Skov-Have-Park 
forretninger, begge er fortsat DM-Ar-
bejdsgivermedlemmer.
 

Passive medlemmer 
Antallet af passive medlemmer var pr. 
30. august 2017 på 48 medlemmer.
 

Medlemsforhold - september 2017
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Arbejdsgivermedlemmer 
Ud over de aktive og passive med-
lemmer varetager DM-Arbejdsgiver 
arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 
28 virksomheder med tilknytning til 
sekretariatet, svarende til i alt 157 ar-
bejdsgivermedlemmer. 
 

Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening har 
to aktive æresmedlemmer:

Asger Andersen, 
Asger Andersen Maskinforretning A/S, 
Gørlev og Slagelse

Hans Holm, 
Hans Holms Maskinforretning A/S, 
Tinglev

Nye medlemmer
I det forgangne år har vi fået 6 nye 
medlemmer i Dansk Maskinhandler-
forening. Det er en stor glæde at byde 
følgende maskinhandlere velkommen 
i familien:

Samson Agrolize A/S
Egebjerg Smedie
K Svenningsen Maskiner
JMJ Brørup ApS
Veggerslev Landbrugs-  
& Maskinservice ApS
Glamsbjerg Maskinforretning A/S

Følgende medlem er gået fra filial til 
hovedforretning:

Almas Korn A/S
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DM’s medlemmer i omsætningstal for 2016

Total omsætning i branchen fra 2006 til 2016

Omsætningen hos 
DM-medlemmerne 
udgjorde i 2016 
8,8 mia. kr. mod 
8,7 mia. kr. i 2015. 
Dette svarer til en 
stigning på 0,7 %. 
Der skal her korrige-
res for prisudvikling, 
inflation samt til- og 
afgang af medlem-
mer. 
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Omsætningsandel pr. gruppe i procent i 2016

Antal medlemmer i hver omsætningsgruppe i procent, 2016

 

Her ses omsætningsandelen pr. gruppe i forhold 
til den samlede omsætning i år 2016. Det frem-
går, at de 28 medlemsvirksomheder, der omsæt-
ter for over 100 mio. kr., bidrager med 59,1 % af 
den samlede omsætning for året. 

I 2016 er gruppen af medlemmer med en omsæt-
ning på mellem 5-15 mio. kr. og 15-30 mio. kr.nøj-
agtig lige store med hver 16,4 %.
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Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret 
på indberetninger fra alle DM medlemmer.

Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1. 
september 2017 i alt 2.816 personer, et 
fald på 0,14 % i forhold til sidste år, hvor 
tallet udgjorde 2.820 personer.

Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæf-
tiget 3.382 personer i 157 virksomheder, 
en stigning på 17 personer i forhold til 
2016.

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

Den gennemsnitlige beskæftigelse i en 
medlemsvirksomhed var i september 
2017 på 21,75 personer.

DM beskæftigelsesundersøgelse - september 2017

 

  Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

Salgschef/produktchef 38
Sælger (repræsentant) 205
Lagerchef/forvalter  100
Lagerassistent  395
Elev (lager)  22
Værkfører   129 
Værkførerassistent   29  
Fagl. Svende   1059
Ufagl. Arb.   82 
Lærlinge   252  
Direktør    222
Medhjælpende hustru    10
Kontorassistent    73
Bogholder/bogholderass.    92
IT-medarbejder    9
Elev (administration)    2
Adm. Chef/forretningsfører     57
Andre      40

Total 243 517 1551 408 57 40 

Grandtotal       2816
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De grafiske illustrationer viser 
beskæftigelsen og beskæftigelses-
sammensætningen.

DM-medlemmer havde i 2016 en samlet 
lønsum på 1.155,4 mio. kr. mod 1.140,4 mio. 
kr. i 2015 - en stigning på 1,3 %.

DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermed-
lemmer) havde i 2016 en samlet lønsum på 
326,2 mio. kr. mod 296,6 mio. kr. i 2015 - en 
stigning på 9,07 %.

Den samlede lønsum blev således i Dansk 
Maskinhandlerforening i 2016 på 1.481,6 
mio. kr.

 

  Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

Salgschef/produktchef 0,29
Sælger (repræsentant) 1,58
Lagerchef/forvalter  0,77
Lagerassistent  3,06
Elev (lager)  0,17
Værkfører   1,00
Værkførerassistent   0,22
Fagl. Svende   8,20
Ufagl. Arb.   0,63
Lærlinge   1,95
Direktør    1,72
Medhjælpende hustru    0,07
Kontorassistent    0,56
Bogholder/bogholderass.    0,71
IT-medarbejder    0,06
Elev (administration)    0,01
Adm. Chef/forretningsfører     0,44
Andre      0,31

Total 1,87 4,00 12,00 3,13 0,44 0,31

Grandtotal 21,75 
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Vi har i sommer introduceret vores Branche- og Arbejds-
givermedlemmer til DA’s løn- og fraværsstatistik NetStat. 
NetStat er et godt supplement til DM-løn- og beskæftigel-
sesstatistik.

NetStat er det oplagte valg, når du skal finde markedsløn-
nen for en ny medarbejder. Eller når du ønsker at sammen-
ligne lønniveau eller sygefravær på din virksomhed med 
andre i branchen eller lignende brancher.

På forsiden får du et hurtigt overblik over lønnen for sær-
ligt udvalgte arbejdsfunktioner, som du kan klikke på for 
at få yderligere information. Slå mine tal til og se straks 
om I lønner på niveau med øvrige i branchen.

Du kan også søge efter lønnen for bestemte arbejdsfunk-
tioner og stillingsbetegnelser efter eget valg - eller vælge 
en af de anbefalede søgninger for at finde inspiration.

NetStat giver dig mulighed for at gemme søgninger til en 
anden gang og til at opsætte abonnementer, så du altid 
får de nyeste tal leveret i din indbakke.

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 få overblik.
• gemme en søgning til en anden gang og  

opsætte abonnementer, så du altid får de  
nyeste tal leveret i din indbakke.

• hurtigt finde markedslønnen for en medarbejder  
ved at søge efter arbejdsfunktionen eller  
stillingsbetegnelsen.

• se kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed,  
hvis I er omfattet af loven.

• finde inspiration ved at vælge en af de 
anbefalede søgninger.

DM-Lønstatistik
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DM har 4 netværksgrupper. De består af yngre maskin-
handlere, som er fordelt efter geografi og består af 6-10 
deltagere pr. gruppe.

Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og netværks-
leder, hvor vi fokuserer på motivation og den samlede 
koordinering, samt kvalitetssikring af indhold og rammer.

Første år er nu gået i de reetablerede grupper. Emnerne i 
det forgangne år har været fokuseret på den aktuelle situ-
ation i branchen, landbruget og ikke mindst egen virksom-
hed samt flg. indlæg:
• Køretidsregistrering
• Serviceaftaler og operationel leasing i bilvirksomhed.

Alle netværksmøder har altid et fast punkt på dagsorde-
nen, som er bordet rundt, hvor hver deltager fortæller om:
• Hvad optager mig lige nu?
• Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?
• Min eller virksomhedens største succes

En vigtig del er desuden at møderne i de enkelte grupper, 
samt på netværksseminaret danner rammer om uformel 
ledelsesparring.

DM-Netværksgrupper

DM-Netværksseminar 2017
Vores netværksseminar blev afholdt den 26. september 
2017 på Hotel Sixtus i Middelfart.

Vi startede med et indlæg ved Jo-
nathan Løw om ”I har en strategi, men 
har I også en kultur?”

Den seneste nye viden om innovation 
i praksis og indblik i forskellen på at 
have en innovationsstrategi og en 

innovationskultur. Dette blev efterfulgt at workshops på 
tværs af grupperne og sekretariatet.

Efter frokost fik vi rørt lattermuskler-
ne mens Nils Villemoes holdt et humo-
ristisk foredrag om ledelse, økonomi 
og hvad der ellers drejer rundt. 
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Gode grunde til at være med 
i en DM-Netværksgruppe

 Efteruddannelse          

I netværket kan du spørge ind til andres konkrete erfaringer og der-
med løbende optimere din viden på præcis de felter, som er aktuelle 
for dig.

 Udvikling af din karriere     

Med et effektivt netværk, der samlet dækker et meget stort kom-
petenceområde, kan du hurtigt hente ny viden og finde ligesindede 
sparringspartnere gennem hele karrieren.

 Find et fortroligt forum     

I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd.

 Få indblik       

Informationsmængden stiger konstant, og ingen kan følge med i alt. 
I netværket kan du skabe et aktuelt overblik inden for dit interesse-
område.

 Være innovativ      

Du får styrket din kompetence til at skabe forandring i din virksom-
hed. Brug netværket som testforum for dine ideer og få inspiration 
til innovation til din virksomhed.

 Spar penge       

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

 DM-seminar for netværksgrupper    

Der afholdes hvert år et seminar i september måned for alle net-
værksgrupper, hvor et aktuelt emne tages op. – Eksterne foredrag, 
indlæg og debat.
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Bestyrelsen består i dag af

Formand Jens-Aage Jensen
Powtec A/S – Region Midt

Næstformand Lars Søndergaard
O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd

Erik Hundahl
J. Hundahl A/S - Region Nord

Anders Andersen 
Frøslev Maskinforretning – Region Øst

Lars Jensen
Maskinpartner A/S – Region Syd

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære 
møder, heraf et som strakte sig over to dage. 
Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i 
forskellige udvalgsmøder og projektopgaver. 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor 
faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg til 
aktiviteter fremlagt af sekretariatet. 

Bestyrelsen og de øvrige udvalg

Foto fra venstre Erik Hundahl, Lars Jensen, Anders Andersen, Lars Søndergaard og  Jens-Aage Jensen
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 Uddannelsesudvalgene                                   

Lærlinge Metal                                      
Jens-Aage Jensen        

Merkantile
Lars Søndergaard

 Erhvervsskolerne i Aars                                    

Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet
Ole Grøn, Agrotek
 

 Overenskomstudvalgene                                    

DMF/3F – HK – LH – DM

Jens-Aage Jensen, formand  
Lars Søndergaard, næstformand                                     
Klaus Nissen
Birgit Karlsen
 

 Fællesudvalg – DMF/3F                                    

Jens-Aage Jensen
Erik Hundahl
Klaus Nissen

 Fællesudvalget – HK                                                                     

Jens-Aage Jensen
Lars Jensen
Klaus Nissen

 Maskintorvet                                                                     

Lars Jensen, formand
Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
John Petersen, PN Maskiner
Jens Hansen, TBS Maskinpower
Allan Andersen, Frøslev Maskinforretning
Jørgen Christensen, Semler Agro
Klaus Nissen
Per Hedetoft

 Vurderingsudvalg – skattesager m.v.                                   

Bestyrelsesmedlem i hver 
sin region samt 
Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning
Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning
 

 Atomic udvalg                                                                     

Svend Aage Jensen, Brørup Traktor 
og Maskincenter, formand
Anders Andersen 
Klaus Nissen
 

 Kvalitet og Best Practice udvalg                                    

Jens-Aage Jensen, formand
Per Hedetoft
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

 

DM-udvalgsposter 2017
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 Climmar-udvalg                                                                     

Jens-Aage Jensen
DM-Bestyrelsen
Klaus Nissen

 

 DM’s fremtids- og vedtægtsudvalg                                    

Anders Andersen, formand
Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
Anders Søndergaard, O. Søndergaard
Jens-Aage Jensen (ad hoc)
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

 DM eksportudvalg                                                                     

Søren Holst Sørensen, 
Brdr. Holst Sørensen, formand
Lars Søndergaard, O. Søndergaard
Søren Næsborg, Horsens Maskiner
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner
Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading
Henrik Thomsen, Kolding Maskinforretning
Per Mertz, Johs. Mertz (ad hoc)
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

  Sekretariatet varetager følgende                   

  poster i 2017                                                          

Have og Landskabsudstillingen
Niels Kirkegaard, ML sektion 2

Agromek
Medlem af Agromek komiteen Klaus Nissen 
på vegne af ML.

PensionDanmark (branchebestyrelse)
Klaus Nissen

TradeCity lejerforening
Helle Helth Hansen
Klaus Nissen (ad hoc)

SAMA sekretariatsmøder
Klaus Nissen

SAMA bestyrelsesmøder og generalforsamling
Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen

DA - ekspertgruppen om 
ansættelsesretlige spørgsmål
Birgit Karlsen
 
 
DM-Eksportudvalg
Kan DM som brancheforening skabe hjælpeværktøjer, me-
toder og kontakter i kampen for at gøre en mere synlig 
og målrettet indsats for afsætning af vores medlemmers 
brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte marke-
der og mod udvalgte segmenter.

 Udvalget skal have specielt fokus på følgende områder:
-  Opbygning af netværk med udenlandske kolleger
-  Formidle et branchesamarbejde med  
    Eksport Kreditfonden (EKF)
-  Formidle samarbejde med udenlandske 
    afsætningskanaler (f.eks. brugtportaler og auktioner)
-  DM-eksportinitiativer på Agritechnica
-  Samarbejde med Udenrigsministeriet og 
    lokale ambassader

TOLD
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Serbien og omkringliggende 
markeder
Vores pilotprojekt i relation til eksport af brugte traktorer til Østeuropa, 
Ukraine og Rusland med udgangspunkt i Serbien er gået ind i den næste 
spændende fase. 

Vi har udarbejdet en rapport og et beslutningsoplæg, som nu bliver 
præsenteret for en gruppe medlemsvirksomheder. 
Herefter planlægges det videre forløb. 

”Den serbiske økonomi og dets marked er i vækst og en af de bærende sektorer, 

landbruget, oplever stigende investering og primært i planteavl. Markedet for brug-

te maskiner er tilstede, men en professionel forhandler af brugte maskiner findes 

ikke. Undersøgelsen bag denne rapport peger på, at der er en potentiel og god 

forretningsmulighed i oprettelsen af et salgsselskab, der afsætter brugte danske 

maskiner (især traktorer) på det serbiske marked og samtidig bruger Serbien som 

et brohoved til de omkringliggende markeder. 

Driftsomkostninger vil ligge på et lavt månedligt niveau og investeringen vil være 

absolut overkommeligt, da oprettelsen af et lager jo i udgangspunktet er de maski-

ner, investorerne i forvejen har stående på lager i Danmark.

Kundesegmentet er især de mellemstore landbrugsvirksomheder på 100 ha og op, 

som ønsker gode brugte maskiner til den rigtige pris fremfor at købe nye indiske og 

kinesiske af lavere kvalitet. Vælger man den rigtige selskabsform i en økonomisk 

frizone, vil man kunne være konkurrencedygtig på prisen og levere service og re-

servedele.

”
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I DM-Arbejdsgiver blev 2016/2017 i høj grad præget af 
overenskomstforhandlingerne OK17. 

I sagens natur er det en ulig forhandling. Processen er 
sådan skruet sammen, at overenskomstforhandlingerne 
dybest set handler om, hvordan en forventet lønstigning 
til lønmodtagerne skal udmøntes. For arbejdsgiver gælder 
det om at begrænse skaderne mest muligt.

Processen i overenskomstforhandlingerne er, at DI og 
CO-Industri bliver enige om minimallønsområdet via det 
såkaldte gennembrudsforlig. Herefter bearbejder og for-
tolker DA gennembrudsforliget og oversætter det til en 
forhandlingsvejledning – som vi øvrige arbejdsgiverorgani-
sationer herefter forhandler vores overenskomster ud fra.

Temaerne i denne overenskomstforhandling har særligt 
været øget fleksibilitet, bedre pension til lærlinge, øget 
uddannelse, bedre vilkår for børnefamilier samt større 
valgfrihed for medarbejderen i forhold til fordeling af løn, 
pension og frihed.

Det var hårde og langstrakte forhandlinger med modpar-
ten. Vi forhandler overenskomst med Dansk Metal/3F for 
de timelønnede og med HK på funktionærområdet.
Forhandlingerne strakte sig samlet set over en måneds tid 
inden det endelige resultat var i hus. Parterne skiltes flere 
gange for derefter at genoptage forhandlingerne efter lidt 
betænkningstid.

Et fornuftigt resultat kom i hus. I begge overenskomster, 

kom vi som noget helt nyt igennem med, at det fremover 
er muligt at indgå lokale aftaler med tillidsrepræsentant 
eller fagforbund, hvor man fraviger dele af overenskom-
sten, så man eksempelvis kan aftale enklere afregning for 
overarbejde og lignende. Desuden fik vi begrænset løn-
stigningerne så meget som muligt.
Den nye overenskomstperiode er 3-årig og løber fra 2017-
2020.

Dansk Arbejdsgiverforening og SAMA
Dansk Maskinhandlerforening er en del af DA-fællesskabet 
via vores medlemskab af SAMA.

SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejds-
giverforeninger.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det pri-
mære formål, at varetage medlemsorganisationernes in-
teresser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer. 
Mindre arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i 
Dansk Arbejdsgiverforening.

Overenskomstforhandlingerne - OK17
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SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og 
udbygge denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er 
vidt forskellige. 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 pri-
mært inden for håndværk, handel og service.

SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virk-
somheder.

Informationsmøder om overenskomsterne 2017
Som tidligere i forbindelse med nye overenskomster af-
holdte vi i maj 2017 en række informationsmøder om de 
nye overenskomster, hvor vi orienterede om ændringer 
i overenskomsterne for de kommende 3 år. Ud over æn-
dringerne i overenskomsterne blev der orienteret om en 
række andre aktuelle emner. På møderne deltog også  
PensionDanmark.
Møderne blev med flot fremmøde afholdt i Kolding, Viborg 
og Ringsted.

Rådgivning fra DM-Arbejdsgiver
DM-Arbejdsgiver hjælper med konkret rådgivning ved an-
sættelser og afskedigelser, med afklaring af mange for-
skellige forhold under ansættelsen og med ledelsesspar-
ring. Desuden har vi rådgivet i forbindelse med indgåelse 
og ændringer af lokalaftaler samt ved forhandlinger med 
de faglige organisationer. Endelig har Birgit også i år været 
med på forskellige faglige arrangementer i foreningsregi 
og har været ude i medlemsvirksomhederne med forskelli-
ge oplæg for ledelsesgrupper. 

I lighed med sidste år har de konkrete personalesager fyldt 
meget i den daglige rådgivning. Det har både været mere 
almindelige afskedigelser på grund af omstrukturering el-
ler arbejdsmangel og afskedigelser, som har været begrun-
det i medarbejderens manglende præstation. Der har også 
været bortvisninger på grund af illoyal adfærd, strafbare 
forhold og nægtelse af at efterkomme ordrer. Endelig har 
der været sager med elever og lærlinge, som af forskellige 
grunde ikke har kunnet færdiggøre deres uddannelse. 

Der har været en stor spændvidde i begrundelserne for af-
skedigelse på grund af medarbejderens forhold – fra lang-
varig sygdom til samarbejdsproblemer. Uanset årsagen er 
der vist ingen, som synes, at det er en nem beslutning, når 
en medarbejder skal opsiges eller bortvises. Ofte består en 
stor del af rådgivningen i at finde alternativer hertil, men 
også i at sikre sig, at opsigelsen eller bortvisningen sker på 
et så sagligt grundlag, at virksomheden ikke efterfølgende 
får et krav om erstatning fra medarbejderen.

Særligt i forbindelse med medarbejderes sygdom eller 
funktionsnedsættelse – eksempelvis på grund af nedslid-
ning – kan vi heldigvis nogle gange finde en løsning, hvor 
medarbejderen med forskellige former for støtte kan bi-
beholde sit arbejde. Vi har været inde i flere sager, hvor 
Birgit har deltaget i rundbordssamtaler med fastholdelses-
konsulenter fra kommunerne, og hvor virksomhederne har 
fået økonomisk støtte fra det offentlige til hjælp til medar-
bejderen. For eksempel, hvor en udekørende sælger havde 
brug for et særligt sæde til bilen, og hvor en medarbejder 
havde behov for personlig bistand for at udføre bestemte 
opgaver. 

I forhold til samarbejdsproblemer kan vi også hjælpe med 
at sætte fokus på, hvad der skal til, for at det gode samar-
bejde kan genetableres. Her kan vi give sparring til lederen 
både i forhold til, hvordan man griber det an og i forhold til, 
hvad man kan kræve af sine medarbejdere.

De fleste problemstillinger løses ved telefonisk rådgivning 
og hjælp til at få det nedskrevet korrekt, men Birgit kom-
mer også ud i virksomheden, hvis der er behov for det, eller 
hvis der opstår en tvist, som kræver en forhandling.

Vi kan konstatere, at jo tidligere vi kommer ind i rådgivnin-
gen af medlemsvirksomhederne, jo større er muligheden 
for at undgå en sag om usaglig afsked og finde en løsning, 
hvis sagen alligevel kommer. Hvis en medlemsvirksomhed 
ser sig nødsaget til at afskedige en af de medarbejdere, 
som er beskyttet på grund af alder, anciennitet, funkti-
onsnedsættelse, graviditet/barsel eller tillidshverv, kræver 
det meget forberedelse for at sikre sig, at vi kan bevise, at 
afskedigelsen er saglig – ellers risikerer virksomheden at 
skulle betale erstatninger på op til 12 måneders løn.
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Rekruttering
En af de absolut største udfordringer for vores branche er 
manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det er der stor fokus 
på i Fællesudvalgene – og det er vores 
vigtigste prioritet i samarbejde 
med lønmodtagerne 
repræsenteret ved 
Dansk Metal, 3F og HK.

Derfor søsætter vi 
henover 2017og 2018 
en stor rekrutterings-
kampagne både online 
og offline – samt målrettet 
de sociale medier. 

Agromek 2016
I lighed med tidligere år var vi repræsenteret på 
Agromek 2016 i Herning. Vores stand var koncen-
treret omkring uddannelse. På standen arbejdede 
landbrugsmaskinmekanikerlærlinge, herunder del-
tagere fra Danmarks Bedste Lærling og EuroSkills 
på læsernes traktor fra TraktorTech. Entrepre-
nørmaskinmekanikerlærlinge arbejdede på en 
minilæsser og de merkantile elever sørgede for 
reservedele, butiksdekoration og merchandising. 
Det gav en levende og meget spændende stand 
med en masse aktivitet og mange besøgende.

Derudover var PensionDanmark og Dansk Me-
tal også repræsenteret på standen.

Om torsdagen blev læsernes traktor  

overrakt til vinderen af lodtrækningen.

Projekter i fællesudvalgeneUDDANNELSEN

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker 
fra Erhvervsskolerne Aars er du et stort 
eftertragtet talent. Allerede under uddan -
nelsen står virksomheder i kø for at skrive 
kontrakt med dig. Hvad enten du går efter 
et gennembrud i en lokal virksomhed el -
ler en international mastodont, er dine 
karriere  muligheder gode.

HAR DU BRUG FOR OS?
Synes du, det er fedt at få store maskiner til 
at brøle højt og spinde som en tiger? På ud-
dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 

  .reniksamsgnindlæfært egidims go rerotkart

Når du er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker, venter et fedt job på dig. Måske 
vælger du at arbejde på et værksted, der 
lejer maskiner ud. Måske er du kreativ og 
udvikler nye reservedele. Måske får du et 
job inden for o�shore industrien.

Som landbrugsmaskinmekaniker får du de 
vildeste skills. På Erhvervsskolerne Aars 
udvikler du dig i et intenst træningsmiljø. 
På din læreplads får du professionel erfar -
ing og finpudser din teknik. Du lærer at løse 
de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.

TÆNDER DU PÅ T EKNIK, 

MEKANIK, ELEK T RONIK OG 

STORE MASKINER? DRØMMER 

DU OM ET  S T JERNEJOB MED 

GOD LØN, OG SYNES DU, DE T 

ER FED T  AT  ARBEJDE UDEN -

FOR I HØJ T  SOLSKIN? PÅ UD-

DANNELSEN T IL LANDBRUGS -

MASKINMEKANIKER ER VI VED 

AT  SÆ TT E ALLS TAR -HOLDE T, 

OG VI HAR BRUG FOR DIG.

UDDANNELSENS FORLØB:

U  
Landbrugsmaskinmekaniker

VARIGHED:  
Op til 4 1/2 år

UDDANNELSESS T ED: 
Erhvervsskolerne Aars

ADGANGSKRAV:  
9. eller 10. klasse

L ÆREPLADS:  
99,5 % har læreplads

JOBMULIGHEDER:  
Jobgaranti

L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn
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Landbrugsmaskinmekaniker

VARIGHED:  
Op til 4 1/2 år

UDDANNELSESS T ED: 
Erhvervsskolerne Aars

ADGANGSKRAV:  
9. eller 10. klasse

L ÆREPLADS:  
99,5 % har læreplads

JOBMULIGHEDER:  
Jobgaranti

L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn

V I HAR BRUG 
FOR DIG
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Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med teknik, 
hydraulik og elektronik på store maskiner, hvilket gør dig 
til et eftertragtet talent både her i landet og ude i verden. 
Uddannelsen består af nøje tilrettelagt træning på skolen 
og finpudsning af teknik og oparbejdning af erfaring på 
lærepladsen.

•  Adgangskrav min. 9. klasse
•  Varighed op til 4 ½ år (EUX op til 5 år)
•  99,5% har læreplads
•  Jobgaranti efter endt uddannelse
•  Læreplads betaler løn under uddannelse

JOB-
GARANTI

NÅR DU ER
FÆRDIG!

UDDANNELSEN

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker 
fra Erhvervsskolerne Aars er du et stort 
eftertragtet talent. Allerede under uddan -
nelsen står virksomheder i kø for at skrive 
kontrakt med dig. Hvad enten du går efter 
et gennembrud i en lokal virksomhed el -
ler en international mastodont, er dine 
karriere  muligheder gode.

HAR DU BRUG FOR OS?
Synes du, det er fedt at få store maskiner til 
at brøle højt og spinde som en tiger? På ud-
dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 

  .reniksamsgnindlæfært egidims go rerotkart

Når du er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker, venter et fedt job på dig. Måske 
vælger du at arbejde på et værksted, der 
lejer maskiner ud. Måske er du kreativ og 
udvikler nye reservedele. Måske får du et 
job inden for o�shore industrien.

Som landbrugsmaskinmekaniker får du de 
vildeste skills. På Erhvervsskolerne Aars 
udvikler du dig i et intenst træningsmiljø. 
På din læreplads får du professionel erfar -
ing og finpudser din teknik. Du lærer at løse 
de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.

TÆNDER DU PÅ T EKNIK, 

MEKANIK, ELEK T RONIK OG 

STORE MASKINER? DRØMMER 

DU OM ET  S T JERNEJOB MED 

GOD LØN, OG SYNES DU, DE T 

ER FED T  AT  ARBEJDE UDEN -

FOR I HØJ T  SOLSKIN? PÅ UD-

DANNELSEN T IL LANDBRUGS -

MASKINMEKANIKER ER VI VED 

AT  SÆ TT E ALLS TAR -HOLDE T, 

OG VI HAR BRUG FOR DIG.

UDDANNELSENS FORLØB:

U  
Landbrugsmaskinmekaniker

VARIGHED:  
Op til 4 1/2 år

UDDANNELSESS T ED: 
Erhvervsskolerne Aars

ADGANGSKRAV:  
9. eller 10. klasse

L ÆREPLADS:  
99,5 % har læreplads

JOBMULIGHEDER:  
Jobgaranti

L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn

V I HAR BRUG 
FOR DIG
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dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 
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på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.
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V I HAR BRUG 
FOR DIG
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     Grundforløb - op til 1 år                                                             Hovedforløb -  3  1/2 år

Grundforløb på  
Erhvervsskolerne Aars 
eller Teknisk Skole

 8 Praktikperioder                    7 Skoleperioder på Erhvervsskolerne Aars

UDDANNELSEN

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker 
fra Erhvervsskolerne Aars er du et stort 
eftertragtet talent. Allerede under uddan -
nelsen står virksomheder i kø for at skrive 
kontrakt med dig. Hvad enten du går efter 
et gennembrud i en lokal virksomhed el -
ler en international mastodont, er dine 
karriere  muligheder gode.

HAR DU BRUG FOR OS?
Synes du, det er fedt at få store maskiner til 
at brøle højt og spinde som en tiger? På ud-
dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 

  .reniksamsgnindlæfært egidims go rerotkart

Når du er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker, venter et fedt job på dig. Måske 
vælger du at arbejde på et værksted, der 
lejer maskiner ud. Måske er du kreativ og 
udvikler nye reservedele. Måske får du et 
job inden for o�shore industrien.

Som landbrugsmaskinmekaniker får du de 
vildeste skills. På Erhvervsskolerne Aars 
udvikler du dig i et intenst træningsmiljø. 
På din læreplads får du professionel erfar -
ing og finpudser din teknik. Du lærer at løse 
de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.

TÆNDER DU PÅ T EKNIK, 

MEKANIK, ELEK T RONIK OG 

STORE MASKINER? DRØMMER 

DU OM ET  S T JERNEJOB MED 

GOD LØN, OG SYNES DU, DE T 

ER FED T  AT  ARBEJDE UDEN -

FOR I HØJ T  SOLSKIN? PÅ UD-

DANNELSEN T IL LANDBRUGS -

MASKINMEKANIKER ER VI VED 

AT  SÆ TT E ALLS TAR -HOLDE T, 

OG VI HAR BRUG FOR DIG.

UDDANNELSENS FORLØB:

U  
Landbrugsmaskinmekaniker

VARIGHED:  
Op til 4 1/2 år

UDDANNELSESS T ED: 
Erhvervsskolerne Aars

ADGANGSKRAV:  
9. eller 10. klasse

L ÆREPLADS:  
99,5 % har læreplads

JOBMULIGHEDER:  
Jobgaranti

L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn

V I HAR BRUG 
FOR DIG

UDDANNELSEN
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Når du er uddannet landbrugsmaskin-
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de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.
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UDDANNELSEN

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker 
fra Erhvervsskolerne Aars er du et stort 
eftertragtet talent. Allerede under uddan -
nelsen står virksomheder i kø for at skrive 
kontrakt med dig. Hvad enten du går efter 
et gennembrud i en lokal virksomhed el -
ler en international mastodont, er dine 
karriere  muligheder gode.

HAR DU BRUG FOR OS?
Synes du, det er fedt at få store maskiner til 
at brøle højt og spinde som en tiger? På ud-
dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 

  .reniksamsgnindlæfært egidims go rerotkart

Når du er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker, venter et fedt job på dig. Måske 
vælger du at arbejde på et værksted, der 
lejer maskiner ud. Måske er du kreativ og 
udvikler nye reservedele. Måske får du et 
job inden for o�shore industrien.

Som landbrugsmaskinmekaniker får du de 
vildeste skills. På Erhvervsskolerne Aars 
udvikler du dig i et intenst træningsmiljø. 
På din læreplads får du professionel erfar -
ing og finpudser din teknik. Du lærer at løse 
de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.

TÆNDER DU PÅ T EKNIK, 

MEKANIK, ELEK T RONIK OG 

STORE MASKINER? DRØMMER 

DU OM ET  S T JERNEJOB MED 

GOD LØN, OG SYNES DU, DE T 

ER FED T  AT  ARBEJDE UDEN -

FOR I HØJ T  SOLSKIN? PÅ UD-

DANNELSEN T IL LANDBRUGS -

MASKINMEKANIKER ER VI VED 

AT  SÆ TT E ALLS TAR -HOLDE T, 

OG VI HAR BRUG FOR DIG.

UDDANNELSENS FORLØB:

U  
Landbrugsmaskinmekaniker

VARIGHED:  
Op til 4 1/2 år

UDDANNELSESS T ED: 
Erhvervsskolerne Aars

ADGANGSKRAV:  
9. eller 10. klasse

L ÆREPLADS:  
99,5 % har læreplads

JOBMULIGHEDER:  
Jobgaranti

L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn

V I HAR BRUG 
FOR DIG

UDDANNELSEN

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker 
fra Erhvervsskolerne Aars er du et stort 
eftertragtet talent. Allerede under uddan -
nelsen står virksomheder i kø for at skrive 
kontrakt med dig. Hvad enten du går efter 
et gennembrud i en lokal virksomhed el -
ler en international mastodont, er dine 
karriere  muligheder gode.

HAR DU BRUG FOR OS?
Synes du, det er fedt at få store maskiner til 
at brøle højt og spinde som en tiger? På ud-
dannelsen lærer du alt om teknik, hydraulik 
og elektronik. Du reparerer og vedligeholder 
store maskiner til landbrug og skovbrug. 
F.eks. imponerende mejetærskere, enorme 

  .reniksamsgnindlæfært egidims go rerotkart

Når du er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker, venter et fedt job på dig. Måske 
vælger du at arbejde på et værksted, der 
lejer maskiner ud. Måske er du kreativ og 
udvikler nye reservedele. Måske får du et 
job inden for o�shore industrien.

Som landbrugsmaskinmekaniker får du de 
vildeste skills. På Erhvervsskolerne Aars 
udvikler du dig i et intenst træningsmiljø. 
På din læreplads får du professionel erfar -
ing og finpudser din teknik. Du lærer at løse 
de sværeste og mest indviklede opgaver 
på en rigtig arbejdsplads, hvor der er pres 
på fra chefen og kunderne. Det er hårdt, 
udviklende og fedt.
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L ØN UNDER UDDANNELSE:  
Læreplads betaler løn

V I HAR BRUG 
FOR DIG
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LØS KUNDENS BEHOV 

OG FÅ ET 

KICK NÅR DET LYKKES

www.facebook.com/handelsassistent

eller se mere på erhvervsskolerne.dk

  erhvervsskolerne.dk

  Bliv 

     HANDELS-

ASSISTENT

Uddannelsen, handelsassistent med brancheretning landbrugs-

maskiner, giver dig kompetencer til at håndtere salg og indkøb af 

store maskiner. Du får mulighed for mange forskellige jobs lige fra 

lagerstyring til butikssalg eller kørende sælger i både nationale 

og internationale virksomheder. Uddannelsen består af teknikker 

indenfor salg, indkøb, markedsføring og logistik samt praktisk 

erfaring på din læreplads, hvor du får salget ind under huden.

•  Adgangskrav min. 9. klasse

•  Varighed 3 eller 4 år

•  99,5% har læreplads

•  Gode jobmuligheder

•  Læreplads betaler løn under uddannelse

GODE JOB-

MULIGHEDER

Grundforløb - HG eller anden

gymnasial uddannelse
                          

        HG - Handelsassistent i salg                          
                          

                          
  Brancheretning landbrugsmaskiner 

Hovedforløb - praktik                  

Hovedforløb - skoleperiode 

på Erhversskolerne Aars

Afklædning: Så er det lige før. Den gamle, men skinnende MF 595, er godt gemt bag det sorte klæde, som Tina trækker af.

■ TRAKTORTECH ■ NR: 6 ■ 2016 ■
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Tina Sørensen nægtede at tro på det, da hun blev 

ringet op med beskeden om, at hun havde vundet 

læsernes traktor, men der er en god grund til hen-

des skepsis

Tekst og foto: Torben Worsøe

Mig? Vundet en traktor?

Sig mig er det en joke?

Helt ærligt: De har omkring 

20 forskellige veteran-Fergu-

son-traktorer i forvejen! Så hvor 

stor er chancen lige for, at de 

skulle vinde Læsernes Traktor 

- årtiers største præmie udlovet 

af TraktorTech.

Så der var nok en god grund 

til, at Tina Sørensen skulle mere 

end overtales til at tro, at hun var 

vinderen, da vicedirektør Jacob 

Theilmann fra LandbrugsMe-

dierne ringede hende op for at 

fortælle, at hun havde vundet 

den ekstremt flotte Ferguson 

595 - istandsat med hjælp fra 

en masse sponsorer og læsere 

i løbet af de sidste seks år.

Når ret skal være ret, er det 

nok mest Tinas mand, Kim Ro-

sendal, der går op i gamle Fer-

guson-traktorer.

Perlen er den knækstyrede 

Ferguson 1200 fra 1974, som 

Kim kørte hjem til Ringsted fra 

Randers for 12 år siden. 

»Den har en af drengene 

fået i konfirmationsgave. Det 

er hans traktor, men så har jeg 

sagt, at så længe jeg lever og 

ånder, skal den blive på vores 

gård,« fortæller Kim Rosendal.

Han har også lavet en Samson 

gyllespreder helt i stand, og 

vogntoget har et par gange op-

trådt på Roskilde dyrskue. Des-

uden er traktoren blevet brugt 

til at køre lidt fra med.

Men der er mange andre Fer-

gusoner på gården: En 165’er, 

en 65’er som rendegraver, en 

35’er, en guldfugl fra 1957.

»Far havde en 135’er. Vi har 

altid haft Ferguson,« erklærer 

Kim Rosenfal, der blandt andet 

har haft en næsten magen til 

hovedpræmien.

»Min far og jeg havde en 

590’er sammen. Det var fan’me 

en dejlig traktor,« erklærer han.

De to drev landbrug sam-

men. I dag driver Kim et jord- 

og betonfirma, der udgraver 

AFKLÆDNI
NG
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byggegrunde - blandt andet.

Landejendommen ved Ring-

sted købte han i 1990 - senere 

kom kone og børn til - og i dag 

driver Tina Sørensen og Kim 

Rosendal blandt andet gårdbu-

tik fra adressen med 12 tønder 

land - plus noget forpagtet jord.

Det er også der, læsernes 

traktor kommer til at indgå.

»Vi vil selvfølgelig bruge 

den i markedsføringen,« un-

derstreger Kim Rosendal.

Men det skal jo ikke alt sam-

men være Ferguson. Så selvom 

det kniber med tiden, har Kim 

et projekt: En Zetor, der skal 

sættes fuldstændig i stand.

»Det er den samme traktor 

- præcis den traktor - hvor jeg 

sad på passagersædet som 

syvårig sammen med min le-

gekammerat.

»Men når jeg sætter mig ind 

på sædet i dag, er det altså krø-

bet noget,« griner Kim.

Den største udfordring som 

istandsætter af gamle trakto-

rer havde Kim Rosendal, da 

knækstyringen på Ferguson 

1200’eren skulle skilles ad.

»Det tog tre dage, og vi vid-

ste godt, at hvis det ikke lykke-

des, ville vi være mere på den 

end med på den. Men det gik,« 

fortæller Kim, der havde trakto-

ren fuldstændig skilt ad, inden 

chassiset blev sendt til maling 

i Ringsted.

»Men da jeg hørte, at de før i 

tiden afmonterede gearkassen 

og løftede den ud gennem dø-

ren, må jeg erkende, at de også 

kunne noget før. Jeg kan slet 

ikke forestille mig, hvordan de 

kunne få klumpen ud den vej - 

tre mand. Men det er der nogle 

gamle mekanikere, der har for-

talt mig,« griner han.

Endnu er det ikke afgjort, 

hvordan og hvornår Læsernes 

Traktor lander i sit nye hjem 

ved Ringsted.

Men det skal vi nok opdatere 

om i et kommende nummer.

VINDER

JU
BE
L

Selvfølgelig skulle Tina 

om bag rattet i sin nye 

traktor. Men når ret 

skal være ret, er det 

nok ikke hende, der 

kommer til at bruge 

den mest i fremtiden.

Jubel hos familien 

Sørensen/Rosendal. Fra 

venstre er det Tina, Kim og 

Mathias foran den traktor, 

der nu er deres.
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- kompetencer til en fremtid med succes

Erhvervsskolerne Aars afholder i samar-

bejde med LandbrugsMedierne, Dansk 

Maskinhandlerforening og Dansk Metal 

endnu engang konkurrencen ”Danmarks 

Bedste Lærling – Landbrugsmaskinme-

kaniker”.

Her skal fire finalister i en række 

opgaver dyste om den fornemme 

titel, der sidste gang blev vundet af 

Frederik Jørgensen, lærling hos 

Lykke Smeden A/S.

Tilmelding

Fra den 1. maj åbner vinduet hvor du on-

line på erhvervsskolerne.dk kan udfylde

din indstilling til konkurrencen. Her skal

du kort forklare, hvorfor det netop er dig,

der skal være blandt deltagerne. Ud fra 

de mange indstillinger vælger en jury de 

fire finalister, og kommer du gennem nå-

leøjet, er du garanteret en stor oplevelse, 

vigtig træning og sidst, men ikke mindst, 

flotte præmier. Sidste frist for at indstille 

dig er 30. september.

Kravet til dig

Både du og din mester kan indstille dig til

konkurrencen. Kravet for at deltage er, at

du på konkurrencedagene ikke må være

fyldt 24 år, samt at du som minimum har

overstået 3. hovedforløb på uddannel-

sen.
Du må gerne have bestået din svende-

prøve, men på konkurrencedagene må 

du endnu ikke være udlært.

Vi glæder os til at se din indstilling

DBL
November 2017

Erhvervsskolerne Aars 

Ø. Boulevard 10. 9600 Aars

Indstil dig nu!

www.erhvervsskolerne.dk/dbl

Så har du muligheden for at bevise det.

Er du danmarks bedste 

landbrugs-maskin-mekanikerlærling?

2017
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Agritecnicha 2017
12. – 18. november afholdes Agritechnica i Hannover - 
verdens største landbrugsmaskinmesse. Dansk Maskin-
handlerforening har som tidligere år en stand i hal 2, hvor 
fokus som tidligere er, at gøde markedet for salg af brugte 
maskiner til udlandet.

Igen i år har Dansk Maskinhandlerforening og Fællesud-
valgene for Dansk Metal og 3F samt HK (FU) arrangeret 
studieture til Agritechnica. Her får de personalegrupper, 
der normalt ikke kommer med på messer og udstillinger en 
tur til denne kæmpe messe. Bustur, entre, hotelophold og 
forplejningen er betalt af DM og FU.

Rekrutteringskampagner 
for at skaffe lærlinge
Hvordan får vi de unge mennesker til at få øje på uddan-
nelsesmulighederne i branchen? 
 
Kampagnen starter lokalt på Erhvervsskolerne Aars, hvor 
vi hvert år afholder Danmarks Bedste Lærling (DBL) – 
Landbrugsmaskinmekaniker i forbindelse med skolens 
åbent hus arrangement. Denne gang med det største antal 
ansøgere om at deltage som en af de fire finalister – dej-
ligt at den danske ”Jantelov” ikke afholder deltagere fra at 
stille op.  

En del af vores kampagne går ud på at markere og hylde  
”hverdagens helte” – de unge lærlinge, som uddanner sig 
til landbrugsmaskinmekanikere i medlemsforretningerne, 
overfor såvel dem selv som omverdenen. Dette med håbet 
om, at de med lidt mere stolthed vil fortælle venner, andre 
unge og deres familier om, hvor fantastisk en uddannelse 
de enten er i gang med at tage - eller måske allerede er 
færdige med.
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Danmarks Bedste Lærling 
– DBL 2016 
Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling blev i 
november 2016 afholdt på Erhvervsskolerne Aars, samti-
digt med at der blev afholdt DBL 2016. Dermed fik del-
tagerne ved generalforsamlingen både lejlighed til at se 
skolen samt følge med i konkurrencen på nærmeste hold.

De fire finalister ved DBL var desuden inviteret med til ge-
neralforsamlingsfesten om aftenen.
Konkurrencen var tæt, men der var alligevel en overbevi-
sende vinder. 

EuroSkills 2016 i Gøteborg
Anders Ebbekær Pedersen var en af disse dygtige unge 
deltagere ved DBL tilbage i 2014, hvor han vandt titlen 
som Danmarks Bedste Lærling. Siden konkurrencen har 
han været til svendeprøve og kan derfor kalde sig svend, 
uddannet ved TBS Maskinpower. 

Efter endt læretid var han kort tid i Australien og arbejde. 
Efter hjemkomsten fik han arbejde som svend ved Brdr. 
Holst Sørensen A/S i Obbekær ved Ribe.

Selv om han var uddannet, kunne han stadigvæk udtages 
til at deltage for Danmark ved EuroSkills 2016 - en udfor-
dring han heldigvis var hurtig til at sige ja tak til.

EuroSkills er en kæmpe oplevelse! Oplevelserne startede 
allerede hjemme i Danmark, hvor Anders mødte resten af 
det danske landshold. 
I alt 6 fag (Sosu, Bygningssnedker, Landbrugsmaskinme-
kaniker, Gulvlægger, Møbelsnedker og Anlægsgartner) var 
repræsenteret ved konkurrencerne i Gøteborg, og allerede 
inden afrejsen blev der trænet teambuilding, knyttet ven-
skaber og snakket taktik, for derved at have den bedst mu-
lige støtte i hinanden deroppe. 

Alle deltagere forberedte sig så godt som muligt hjemme-
fra, men især i konkurrencen inden for landbrugsmaskin-

Deltagerne var Christopher Toft Møller, Jonas Holm, Frederik Jørgensen og Mathias Larsen.  
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teknik er det svært at forberede sig. For hvordan øver man 
sig på fejlfinding på maskiner, man ikke kender hverken 
navn, maskintype eller fejlene på, før man står og skal løse 
opgaven. 

Selve konkurrencen løb over tre dage, men først var der en 
kæmpe åbningsceremoni, hvor alle de fremmødte deltage-
re rigtigt fik gejlet hinanden op til kamp. Der blev holdt 
flotte åbningstaler bl.a. holdt den svenske statsminister 
en meget fin tale.

Dansk Maskinhandlerforening og Fællesudvalget for 
Dansk Metal og 3F sponsorerede en bustur til Gøteborg for 
de grundforløbselever, der var på skoleforløb i Aars. I alt 80 
elever og lærere fik dermed mulighed for at følge Anders 
til EuroSkills 2016. Forhåbentligt har dette medvirket til, 
at en glødende mekaniker inde i dem, har fået energi til at 
blive til en dygtig landbrugsmaskinmekaniker.

Der var 8 deltagende lande ved ”Agricultural Mechanic”. 
Østrig, Danmark, Letland, Holland, Rusland, Tyskland, 
Schweiz og Frankrig.

New Holland var hovedsponsor, så det var primært deres 
maskiner, der blev arbejdet på. Dog var der også en mindre 
svensk bygget skovmaskine, som ingen kunne vide, at de 
skulle øve sig på hjemmefra.

Der blev arbejdet med hovedemnerne: Motor, Hydraulik, El, 
Transmission, og Maskinteknik (indstilling af en bigballe-
presser). Arbejdsmiljø, sikkerhed og planlægning af opga-

veudførsel på den mest korrekte måde blev der også holdt 
øje med. Alt foregik på engelsk.

Anders klarede opgaverne meget flot og kunne trække  
flest point af alle, men den viden fik ingen af deltagerne 
før ved den store afslutningsceremoni. Afsløringen af pla-
ceringerne gav anledning til stor jubel og en meget over-
rasket - men glad Anders. 

Den regerende Europamester Anders Ebbekær Pedersen 
er blevet inviteret til at deltage på den tyske organisati-
ons stand på Agritechnica 2017 - på det område de kalder 
”Werkstatt live”. Her kan man se 17 unge landbrugsma-
skinmekanikere, der hver hele time i løbet af ugen på skift 
står på standen og fortæller om branchen, karrieremulig-
heder og hvad jobbet går ud på. 
 

Kæmpe 
tillykke 
til den
regerende 
Europa-
mester!

Østrig, 
Danmark, 
Letland, 
Holland, 
Rusland, 
Tyskland, 
Schweiz 
og Frankrig.
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Østrig, 
Danmark, 
Letland, 
Holland, 
Rusland, 
Tyskland, 
Schweiz 
og Frankrig.

Dit barns fremtid
Sammen med Erhvervsskolerne Aars er vi samarbejds-
partnere ved kampagnen ”Dit barns fremtid”, hvor fokus 
er at oplyse forældre om de mange muligheder, der er i 
forbindelse med en erhvervsuddannelse. Kampagnen be-
står af en hjemmeside, en Facebookside, og en del video-
er med små børn, der taler om, hvad de skal være, når de 
bliver store.
 
Vi har leveret eksempler på de mange medlemsvirksom-
heder, der søger lærlinge og elever, samt eksempler på 
hvad uddannelserne også kan føre videre til.

Som opfølgning på dette har Dansk Maskinhandlerfor-
ening, Erhvervsskolerne Aars og nogle dygtige unge 
lærlinge deltaget både på Roskilde Dyrskue, Agromek og 
Have & Landskab, hvor der har været fokus på at tiltrække 
unge mennesker til branchen.

WorldSkills Abu Dhabi 2017
Søren Lykke Døssing, uddannet og ansat ved Grundvad 
Maskinhandel blev nummer to ved DBL i november 
2015. Søren har sagt ja til at repræsentere Danmark 
ved WorldSkills 2017.
En af grundene til at Søren er udvalgt til at repræsente-
re Danmark i Abu Dhabi udover at han er meget dygtig 
er, at man ikke må fylde 23 år eller derover i konkurren-
ceåret.
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Den grundlæggende lederuddannelse
Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samarbejde med Dansk 
Maskinhandlerforening ”Den grundlæggende lederuddan-
nelse” for medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og 
de øvrige foreninger, som Dansk Maskinhandlerforening 
yder sekretariatsbistand til.

Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederud-
dannelse, hvor de fem moduler er bygget op omkring seks 
forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæg-
gende indsigt i, hvad ledelse er, hvem man selv er som 
leder, og hvordan man hver i sær bedst kan udøve ledel-
se. Samarbejdet mellem Erhvervsskolerne Aars og Dansk 
Maskinhandlerforening betyder, at deltagerne på uddan-
nelsen er fra samme type brancher, hvilket muliggør et 
øget fokus på brancherelevante problemstillinger og øger 
udbyttet af erfaringsudvekslingen. 

Samarbejdet betyder desuden, at Birgit Karlsen fra Dansk  
Maskinhandlerforening supplerer uddannelsen med emner 
indenfor den praktiske del af personalejuraen. Det bliver 
gennemgået, hvordan man håndterer forskellige konkrete 
problemstillinger korrekt og effektivt. Denne undervisning 

sker i tilknytning til den almindelige undervisning, hvilket 
gør, at emnerne bliver fordelt over flere moduler. Samtidig 
sparer vores medlemmer både tid og penge, da der spares 
kursusdage. 

Lederuddannelsen blev gennemført på denne måde i 
2016/2017, og der starter et nyt hold den 10. oktober 
2017.

Sælgeruddannelsen
Dygtige sælgere er i høj kurs – og sælgere bliver dygtige-
re af forsat udvikling, uddannelse og vidensdeling. Dansk  
Maskinhandlerforening har derfor igen i år i samarbejde 
med Erhvervsskolerne Aars gennemført ”Sælgeruddannel-
sen” i eget regi. 14 deltagere har gennemført et samlet 
forløb på syv kursusdage, der alle har haft til formål at gøre 
dygtige sælgere endnu dygtigere. De syv dage er inddelt i 
3 moduler med overskrifterne: Sælgerens roller, sælgerens 
værktøjskasse og salgets discipliner. Sælgeruddannelsen 
er gennemført som AMU uddannelse. 
Der har været meget positiv feedback på uddannelsen og 
et nyt hold starter op den 23. oktober 2017.
 

DM Akademi og DM Kurser

Deltagerne på Lederuddannelsen i 2016/17 
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Bonanza
Bonanza, et spændende og anderledes økonomikursus. 
Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker af 
tal udgangspunkt i visualisering, samt en række værktøjer, 
der med fokus på virksomhedsøkonomi, nøgletal, økono-
misk kommunikation og dine udfordringer. Kurset giver en 
lang større forståelse af økonomi.

Efter at have testet konceptet i en netværksgruppe samt 
sekretariatet blev kurset udbudt første gang i efteråret 
2015. Vi har nu gennemført flere hold med deltagelse af 
indehavere, direktører, værkfører, lagerchefer, sælgere og 
økonomimedarbejdere.

Vi kan se at kurset er velegnet og udbytterigt i form af for-
bedret bundlinje for vores medlemmer, og kurset er derfor 
hidtil blevet støttet af DM midler. Denne støtte ophører i 
2018, men der kan fremadrettet søges tilskud til kurset fra 
kompetencefonden, for de medarbejdere som er berettiget 
til det. 

Informationsmøder om den nye  
persondataforordning
Dansk Maskinhandlerforening har afholdt 3 informations-
møder om den nye persondataforordning. På møderne har 
advokat Eva Kaya sammen med henholdsvis Claes Kron-
holm og Bjarke G. Jochumsen givet et overblik over de krav, 
virksomhederne bliver stillet overfor, når den nye person-
dataforordning træder i kraft 25. maj 2018. 

På møderne fik man en introduktion til, hvad man særligt 
skal være opmærksom på, når man håndterer persondata 
og de særlige problemstillinger, som opstår, når man hånd-
terer følsomme persondata.
Der bliver afholdt et informationsmøde mere i løbet af 
efteråret, da der har været særdeles god tilslutning til de 
øvrige møder.

Momskurser
Vi valgte at gentage succesen med at holde momskurser, 
hvor vi også denne gang fik masser af god og nyttig viden 
af Søren Engers Pedersen, momsdirektør hos Timetax A/S. 
Søren var omkring reglerne for handel med udlandet, fast 
ejendom, personaleomkostninger, energiafgifter, gulpla-
debiler, papegøjepladebiler mm.

Også dette kursus blev holdt 3 steder i landet med rigtig 
flot tilslutning og god feedback fra deltagerne.

Deltagerne på Sælgeruddannelsen i 2016/17



I årets løb har arbejdet i Færdelsgruppen bestået af mange 
forskellige opgaver.
De to største opgaver som pressede sig på, og der stadig 
arbejdes med er: 

Dispensationer til at køre til og fra dyrskuerne
Selve dispensationen, som blev givet sidste år af den da-
værende trafikminister, gjaldt både sidste år og indevæ-
rende år. Desværre kom den så sent, at den ikke nåede at 
komme i brug sidste år. Derfor bestod opgaven i at finde 
ud af, hvad der skulle til for at overholde betingelserne i 
dispensationen, samt hvordan man skulle udfylde de kræ-
vede ansøgningsskemaer? Tilsyneladende gik det fint med 
at få søgt til dyrskuerne, da vi kunne konstatere, at der var 
mange maskiner med. I Færdselsgruppen har vi ikke kend-
skab til, at der er udstedt bøder for forkert transport af 
maskiner, men til gengæld er politiets service i forbindel-
se med at søge om at udnytte dispensationen blevet rost. 

Bæltemaskinerne er og bliver et problem 
Myndighederne mener, at bælterne skader både køre-
banerne, kanterne og undergrunden under vejbelæg-
ningen. De har ikke nogle beviser, men en kraftig over-
bevisning om at de har ret. Der er tilbage i 2010 givet 
dispensation til to maskinmodeller, der hver især vejer 
32 tons tomvægt – altså det dobbelte af hvad der el-
lers er tilladt for en maskine med påmonterede bælter!  
Der er også givet dispensation til maskiner, som overhol-
der nogle mål på bælteundervognen i forhold til deres 
egenvægt. Ejerne af disse maskiner skal ved de enkelte 
kommuner søge om tilladelse til at udnytte dispensatio-
nen for at få lov til at køre med maskinerne. 

Der er nogle maskiner, som ikke kan overholde disse krav i 
forhold til bælteundervognens længde og i forhold til ma-
skinens egenvægt, herunder fire ærtehøstere, som høster 
stort set alle konsumærter i Danmark

Maskinstationen, som ejer maskinerne, har også to ærte-
høstere på hjul, men når det har regnet, kan de ikke køre 
på de bløde jorde. Det kan til gengæld de maskiner, som 
har bælter på, og det er sådan med konsumærter, at de 
skal høstes på det helt rette tidspunkt, ellers duer de ikke 
til konsum. 

Maskinerne som høster konsumærter, kører over det me-
ste af Sjælland og sydhavsøerne samlet rundt fra mark 
til mark. Transport på blokvogn vil ikke være muligt både 
pga. logistikken, men især også pga. økonomien. Desvær-
re var styrelsen ikke meget lydhør omkring problemet. 
Derfor måtte vi sammen med fabrikken og dyrkerne gøre 
opmærksom på, hvor mange arbejdspladser det drejer sig 
om, og at det reelt kun drejer sig om en meget lille over-
skridelse af den ellers tilladte dispensation af andre ma-
skiner, og meget mindre set i forhold til de maskiner, som 
har haft dispensation siden 2010. På de maskiner har der 
hverken været klager, tilbagetrukne dispensationer eller 
erstatningskrav grundet ødelagte kørebaner.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle under-
søge, om myndighederne har ret i deres overbevisning? 
Denne undersøgelse vil komme til at vare tre år og koste 
i omegnen af 12 mio. kr. – det mener trafikministeren, at 
branchen selv må betale, hvis de vil have lov til at køre med 
maskinerne.

Der blev i tolvte time givet en tilladelse til at ærtehøsterne 
måtte køre i år, men der skal inden næste sæson arbejdes 
på en løsning af problemet, da der ikke vil blive givet flere 
tilladelser.

Der arbejdes på, om undersøgelserne kan udarbejdes billi-
gere, og lige så værdifulde - gerne på kortere tid.

Projekter i Færdselsgruppen
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Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger 
adskillige brancheaftaler.

Kapitalbørsen

Kapitalfremskaffelse
Kapitalbørsen har stor erfaring med succesfulde kapital-
søgningsprocesser. De benytter sig af god forberedelse, 
et godt netværk og hurtig indsigt i kapitaludfordringen. 
Kapitalbørsen sætter sig grundigt ind i virksomhedens 
situation og kapitaludfordringer og sikrer, at ledelse og 
ejere klædes på til en kvalificeret dialog med eksterne in-
vestorer. På den baggrund igangsættes kapitalsøgningen.

Kapitalbørsen har
• et omfattende netværk af private og institutionel-

le investorer i Danmark og udlandet
• indsigt i kapital- og lånemuligheder via f.eks. 

Vækstfonden, EKF, IFU, regionale innovationsmil-
jøer m.fl.

• en samlet oversigt over ca. 200 låne-/finansie-
ringsprogrammer til bl.a. eksport-fremme m.v.

• god dialog med et stort antal banker – erhvervs- og 
kreditafdelinger – samt leasing-selskaber m.fl.

• samarbejde med privat lånefond  
Direct Lending 1 A/S

Rådgivning og sparring
Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter og kan hjæl-
pe med at værdisætte virksomheden, forberede og bistå 
ved bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den generelle 
drift af virksomheden. 

Kontaktperson Carsten Færge
Tlf. 2164 7612
mail: cf@kapitalborsen.dk
www.kapitalborsen.dk

Brancheaftale for hjertestarter

Valget faldt på en AED af mærket ZOLL, som vi kan købe 
gennem firmaet ”Medidyne”. De tungtvejende faktorer 
som gjorde, at vi valgte denne frem for andre er: 

1. Meget konkurrencedygtig på prisen især over tid, 
da de fleste formodes at have en hjertestarter i 
længere tid. 

2. ZOLL har som den eneste på markedet pt. en føler 
som giver en løbende tilbagemelding (feedback 
funktion), til førstehjælperen. Derved guides man 
til at trykke hårdt nok og i den rigtige hastighed  
imens man udøver den livsvigtige hjertemassage. 
Elektroden anviser desuden tydeligt (med et stort 
X), hvor på brystet man skal trykke, når man skal 
give hjertemassagen.

3. Låget kan tages af og placeres under nakken til at 
skabe frie luftveje. 

4. Apparatet fortæller, både med dansk tale og tekst i 
oplyst display, hvad man skal gøre. Desuden er der 
små billeder, der viser det der anbefales, og som gør 
det muligt at følge vejledningen, selv hvor der er 
meget støj, eller til folk der har høre- eller sprogpro-
blemer. Som bruger bliver man altså hjulpet igen-
nem hele forløbet, så man skal ikke være bange for 
at komme til at gøre noget forkert. 

5. Der medfølger DVD med ”træningsvideoer”, så dyre 
lange kurser ikke er nødvendige. Der tilbydes dog 
også korte uddannelsesforløb samt formaliserede 
førstehjælpskurser.

6. Apparatet lagrer og kan overføre genoplivningsfor-
løbet via en infrarød udgang, så data fra forløbet 
kan overføres til sygehuset, til hjælp omkring det 
videre behandlingsforløb. 

7. ZOLL bruger almindelige batterier, som man selv 
kan skifte (kontrollys for batterivagt), man behøver 
derfor ikke de normalt ret dyre serviceaftaler.

Brancheaftaler
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DM-A Krisehjælp til ejerledere

Ejerledere kan også få brug for krisehjælp. Derfor er der 
indgået en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck 
Healthcare og aftalen er en del af medlemskabet. 

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp
Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos forenin-
gens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hæn-
delser.

Alvorlige hændelser: 
Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:

• Ulykker
• Dødsfald
• Vold og trusler om vold herunder røveri og røveri-

forsøg
• Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her 

dækkes også nærmeste pårørende dvs. husstand, 
forældre, udeboende børn, svigerforældre, sviger-
børn 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 andre samlivs-og familierelations-

problemer
• 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 psyko-
logens første 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 
afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes 
end sædvanligt. 
Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsom-
hed er helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er 
let at få tanker om, at man er ved at blive “skør”.

I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om 
det ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og 
det opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fle-
ste situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller 
families hjælp komme gennem den svære tid og efterhån-
den 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 
nødvendigt supplement til den hjælp ens eget netværk 
kan tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hæn-
delse i arbejdslivet.

Din brancheforening har indgået en aftale med Falck He-
althcare, som giver dig hurtig adgang til psykologisk råd-
givning. Det kan du bruge, hvis du kommer ud for noget i 
dit arbejdsliv, som påvirker dig så meget, at du har behov 
for at tale med en professionel rådgiver.

Sådan får du hjælp
I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sid-
der medarbejdere, der har faglige og menneskelige kva-
lifikationer til at hjælpe dig, der er i en svær situation. 
Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012 
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Samhandelsaftale med Lyreco

Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaf-
tale med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager, 
tonere, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter.  

Advokaternes Inkasso Service

I 2017 har Dansk Maskinhandlerforening indgået samar-
bejdsaftale med Advokaternes Inkasso Service.

Medlemsvirksomhederne kan få inkasso uden omkostnin-
ger og 20 % rabat på advokatbistand.

Inkasso konceptet:
Konceptet går videre end no-cure-no-pay, idet AIS ved 
udenretlig behandling alene tager den del af det inddrev-
ne, der ligger over fakturaen, dvs. renter, salærer og geby-
rer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol. Lykkes 
det ikke at inddrive kravet, er det gratis.

Indenretlig inddrivelse
Vælger medlemmet, at sagen skal fortsættes i fogedret-
ten, betaler medlemmet et fast beløb til AIS, som behol-
der dette beløb, uanset om det lykkes at inddrive beløbet. 
Lykkes det ikke at inddrive beløbet, skal medlemmet altså 
ikke betale yderligere, mens medlemmet modtager faktu-
raens hovedstol fratrukket det faste beløb, hvis det lykkes 
at inddrive beløbet.

AIS kontakter debitor på alle hensigtsmæssige måder, bre-
ve mails og tlf. Hvis det efter en kreditvurdering af debitor 
giver mening, foretager AIS udkørende fogedforretning.

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

Tripple Track

Danmark mest kendte trackingsystem via 
Dansk Maskinforhandlerforening 
I en branche med højværdi produkter som bil- og maskin-
branchen er der mange kunder, som kan have et behov for 
den bedste 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 en dedikeret leverandør af GPS spo-
ringsenheder 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 der-
med udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. 
Herunder kan bl.a. nævnes:

• GPS sporingsenheder (både mobile, til montering 
samt til trailers)

• Gasalarmer
• Abonnementer til din kunde 

Avista Oil

Avista Oil er det tidligere Dansk Olie Genbrug. Samar-
bejdsaftalen 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 sel-
skaber kan generhverve den rensede ”råolie” og så kan de 
tilføre diverse additiver, der gør at olien igen kan overhol-
de de forskellige smørekrav.  
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Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale blev efter 
en aftalt udbudsrunde pr. 1. januar 2017 fornyet for en 
periode på 5 år. Aftalen blev overført til Willis Insurance 
Pool (WIP), med Codan som fortsættende forsikringssel-
skab, idet Codan igen kunne tilbyde de bedste og bredeste 
dækninger til den skarpeste pris. 

Forsikringerne under WIP-aftalen har generelt nogle me-
get brede dækninger med høje undersummer. Der er langt 
færre dækningsmæssige undtagelser sammenlignet med 
det generelle forsikringsmarked, hvilket giver et mere gen-
nemskueligt produkt. Der opnås dermed en større tryghed 
for aftalens medlemmer, da risikoen for ”glemte” udvidel-
ser minimeres.

I forbindelse med aftalens fornyelse var der lagt stor vægt 
på, at få indarbejdet en model, der meget gerne skal skabe 
et ønske hos den enkelte forhandler, om at sikre de uden-
dørs maskiner mod tyveri bedst muligt. I den sammen-
hæng er det vigtigt at pointere, at der findes forskellige 
løsningsmodeller. Den ene model kan være rigtig god ét 
sted, mens en anden vil være bedre et andet. Af den grund 
er der derfor i modellen indarbejdet forskellige løsnings-
muligheder, som frit kan vælges af den enkelte forhand-
ler. Hvis forhandleren ikke ønsker at etablere tyverisikring, 
gælder en højere selvrisiko ved tyveri af hele maskiner. 

Codan har i løbet af året været på besøg hos flere forhand-
lere, som har ønsket sparring til forskellige tyverisikrings-
modeller. De tilbagemeldinger, som Willis Towers Watson i 
den sammenhæng har fået, har været positive. Forhand-
lerne har i al almindelighed udvist forståelse for de tiltag, 
der har været nødvendige for at fastholde de brede dæk-
ninger der i dag, og i øvrigt altid har været en del af bl.a. 
forhandler- og værkstedsforsikringens dækningsomfang.   

Det er meget vigtigt for ordningens fremtid, at vi får bragt 
de samlede skadesudbetalinger ned i forhold til specielt 
forhandler- og værkstedsforsikringen, hvorfor der fortsat 
skal sættes ind, der hvor udfordringerne er til stede.  Som 

det samlede skadesbillede ser ud nu, er tyveri af maski-
ner under åben himmel en risiko, som i fremtiden kan blive 
svær at få dækket, hvis den samlede lønsomhed i aftalen 
ikke forbedres. 

Verden er fortsat i konstant forandring, hvorfor der hele ti-
den øges et fokus på nye risici, som man i den enkelte virk-
somhed bør tage stilling til. De seneste år er der sket en 
massiv stigning i bl.a. cyberangreb mod virksomheder og 
organisationer, og omfanget af truslen viser, at alle virk-
somheder i dag er eksponeret for en cyberhændelse. Et 
cyberangreb mod en virksomheds netværk, systemer eller 
webpage kan medføre betydelige tab for virksomheden. 
Derfor anbefaler Willis Towers Watson fortsat, at alle virk-
somheder uanset størrelse analyserer deres cyberrisiko og 
overvejer, hvilken værdi og sikkerhed en cyberforsikring 
kan tilføre virksomheden.  Der er igennem 2017 oprettet 
en del nye policer – et kombineret produkt der indeholder 
dækning for både ledelses- og bestyrelsesansvar, krimina-
litet herunder cyber- og netbankindbrudsforsikring. 

I Willis Towers Watson sidder et hold af faste kompetente 
kontaktpersoner klar til at hjælpe den enkelte forhandler, 
som retter kontakt i forbindelse med forsikringsspørgsmål. 
Disse kontaktpersoner beskæftiger sig udelukkende med 
at rådgive medlemmerne i det daglige - herunder hjælpe 
til i skadesituationer mv. der kun repræsenterer kundens 
interesser. I Willis Towers Watson har vi fokus på at tilføre 
værdi til vores kunder gennem helhedsorienteret risikoråd-
givning og ved at skabe løsninger, der optimerer kundens 
sikkerhed og tryghed. Kunden skal kende sine risici, både 
de forsikringsbare og de ikke forsikringsbare, herunder 
tage stilling til hvilke af de forsikringsbare risici man øn-
sker at etablere forsikring for, og hvilke man ikke ønsker 
at etablere forsikring for. I forbindelse med denne rådgiv-
ning 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.

Forsikringsaftalen for medlemmer 
af Dansk Maskinhandlerforening
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Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med 
PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pen-
sionsordning via overenskomsten. Pensionsordningen in-
deholder en opsparing og nogle forsikringer. Medarbejder-
ne er forsikret, hvis de kommer på førtidspension, får en 
kritisk sygdom eller dør. Ved død før pensionsalderen får 
medarbejdernes efterladte udbetalt hele det opsparede 
beløb i pensionsopsparingen, dog mindst et engangsbeløb 
på typisk 500.000 kr. 

Lærlinge og elever, der endnu ikke er omfattet af pensi-
onsordningen i PensionDanmark, er i overenskomsten li-
geledes omfattet af en forsikringspakke, som dækker ved 
kritisk sygdom, førtidspension og død. Det er vigtigt, at 
man indberetter og indbetaler til forsikringen, ellers kan 
det blive dyrt for virksomheden. Virksomheden skal nem-
lig erstatte den manglende forsikring, hvis en lærling eller 
elev kommer galt af sted og fx ender på førtidspension. 
Læs mere på virksomhed.pension.dk/indbetallarlinge, hvor 
der er information om relevante overenskomstkoder, priser 
og regler for, hvornår der skal indberettes. 

Alle medarbejdere (herunder lærlinge og elever) har des-
uden adgang til PensionDanmark Sundhedsordning, der 
løbende bliver udviklet og udvidet. Senest med et sund-
hedsteam, hvor der pt. sidder 18 erfarne sygeplejersker og 
socialrådgivere. Teamet har alene i 2017 haft over 15.000 
personer igennem på telefon. Ordningen kan både bruges 

af medlemmer og virksomheder. Fx giver sundhedsteam-
et virksomheder råd og vejledning om, hvordan man kan 
hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet. En un-
dersøgelse viser, at 70 % af de langtidssyge med pension i 
PensionDanmark, som har fået hjælp via sundhedsteamet, 
er kommet i job igen.

PensionDanmark har i 2017 bevaret medlemmernes admi-
nistrationsbidrag på 297 kr. pr. år. I alt har PensionDanmark 
– bl.a. ved at udnytte digitale løsninger – skåret en fjerdedel 
af omkostningerne for medlemmerne siden 2013. Samti-
dig er medlemsservicen løftet yderligere i form af hurti-
gere sagsbehandling, højere rådgivningsniveau og flere 
digitale muligheder. Medlemmerne kan således komme i 
kontakt med PensionDanmark både via telefon, mail, chat-
funktion, eller de kan booke et online- eller telefonmøde. 

PensionDanmarks hjemmeside pension.dk blev i begyndel-
sen af 2017 kåret til landets bedste personlige pensions-
side af finanssitet FinansWatch og analysebureauet Wilke 
i rapporten ”Digital Finans 2017”. 

Knap 200.000 medlemmer har tilmeldt sig PensionDan-
marks rådgivningsmails, hvor de får personligt målrettede 
råd om mulighederne i deres pensionsordning. På samme 
måde kan virksomhederne tilmelde sig VirksomhedsUpda-
te.

Pensionsordning i PensionDanmark 
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Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter 16 lande. 
CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt om-
fatter Climmar 18.864 virksomheder (landbrugsmaskin-
forretninger), som beskæftiger samlet 154.950 ansatte. 
Sammenlagt servicerer disse virksomheder godt 3,5 mio. 
landbrug med et samlet areal på næste 2,0 mia. hektar!

Medlemslandene er Frankrig, Belgien, Danmark, England, 
Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sve-
rige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Slovakiet. 

Climmars 63. kongres fandt sted i oktober 2016 i Venedig.

Et af de vigtigste punkter på kongressen var præsentation 
og gennemgang af resultatet af arbejdsprocesserne i de 4 
arbejdsgrupper, som blev nedsat to år tidligere.

Danmark sidder i en arbejdsgruppe sammen med Holland 
og Tjekkiet – og er i fuld gang med arbejdet om at udlæg-
ge den fremtidige strategi – med fokus på 5 strategiske 
mål for Climmar de næste 3 år. De første synlige resultater 

kommer på kongressen i 2017. Dette 
blive med en helt ny mødestruktur. 
Følg med på climmar.com

Vi forventer os meget af dette stra-
tegiarbejde, som skal være med til at 
løfte Climmar ind i det 21. århundrede.

Climmar Projekt RMI

Indledning
Et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbranchen 
skal underlægges de samme vilkår som bilbranchen på 
europæisk plan. I praksis betyder det, at alle serviceinfor-
mationer og software (Repair- and Maintanence Informati-
on) skal gøres tilgængelige for alle relevante værksteder 
og reparatører. Altså i praksis en ny potentiel ”Automester” 
i vores branche. Direktivet træder i kraft med virkning fra 
januar 2018.

Climmar
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I lighed med tidligere år har vi gennemført DM-Mærkeun-
dersøgelsen, og ser desværre fortsat en nedadgående ten-
dens i besvarelsesprocenten. Det skal igen understreges, 
at for at undersøgelsen skal have en tilstrækkelig validitet, 
skal så mange som muligt prioritere at få besvaret under-
søgelsen. DM-Mærkeundersøgelsen er et vigtigt værktøj i 
forhold til samarbejdet med traktorimportørerne, og sidst-
nævnte tager undersøgelsens resultater ganske alvorligt.  

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgel-
sen 2017 er, at vi stort set er på status quo i den samlede 
bedømmelse i forhold til sidste år (-0,06 point). Generelt 
er status dog den samme – mærkerne er under pres – og 
scorer fortsat lavt på vigtige parametre som image, drifts-
sikkerhed, produktprogram, innovation og udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at mærkeundersøgelsen kan 
bruges konstruktivt til, at forbedre relationen og samarbej-
det mellem forhandler og importør. Det er et godt værktøj 
til at analysere hvor indsatsen skal sættes ind – til gavn for 
begge parter.

Mærkeundersøgelsen fortages i flere europæiske lande – 
og derfor kan en benchmarking over mod de andre lande 
også være et interessant værktøj.

DM-Mærkeundersøgelse og mærkeforeningerne

Det praktiske arbejde er gået i gang, og producenterne 
er allerede involveret via deres europæiske organisation 
CEMA og Det Europæiske Standardiseringskontor CEN.

Fremadrettet proces
Processen kører, og Climmar har nu sat sig i førersædet 
sammen med CEMA. Disse to organisationer skal nu udvik-
le og blive enige om den fremtidige standard – samt hånd-
teringen af denne.

For at fremskynde processen har Climmar allieret sig med 
den tyske organisation ZDK (svarer til Autobranchen DK). 
ZDK har kørt den identiske proces i forhold til bilbranchen 
– og vil gerne lave det samme lobbyarbejde for vores bran-
che. De er nu i fuld gang.

Hvad har bilbranchen gjort
For bilbranchen har det været helt afgørende, at man fik 
afgørende indflydelse på standardiseringen af RMI – og 
styrer processen. Man har derfor via SERMI, som er en 
sammenslutning af forhandlere og producenter, der sam-

arbejder omkring standarderne til fælles bedste, styret 
processen.

Man har udviklet et standard web-tool og diagnose-tool, 
så alle godkendte værksteder kan få adgang til relevan-
te RMI – og med yderligere godkendelse kan få adgang til 
kritiske data såsom anti-tyveri informationer osv. Som ek-
sempel koster det et værksted 7 euro i timen at få adgang 
til BMW’s RMI. Producenterne har forpligtet sig til, at levere 
data i samme standardiserede format.

Joint-venture foretagendet SERMI regulerer området i et 
50/50-samarbejde mellem forhandler og producent. Clim-
mar er indtrådt i SERMI.

Lobbyarbejdet er i fuld gang – og er blevet ophøjet til at 
være en ISO-standard. Det tilbageværende arbejde forven-
tes at strække sig over en periode på 3 år.
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DM-Jubilæumslegater 2016

Jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan ikke 
søges, men nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere og han-
delselever kan indstilles til legatet af deres arbejdsgiver. Det 
er kun få beskåret at opnå denne eftertragtede hæder i bran-
chen.

Legatet er stiftet i anledning af DM’s 75 års jubilæum den 
18. november 1993 med det formål at styrke interessen for 
uddannelsen af landbrugsmaskinmekanikerlærlinge og han-
delselever, der er beskæftiget hos medlemmer af Dansk Ma-
skinhandlerforening.

Legatet kan tildeles en lærling/elev, der har udmærket sig ved 
en høj faglig standard og gode personlige egenskaber. 

Tildeling sker for lærlinge efter bestået svendeprøve, og for 
handelselever efter udstået læretid. 

For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning, 
som er medlem af Dansk Maskinhandlerforening eller et med-
lem af DM-Arbejdsgiver. Den skriftlige indstilling skal indehol-
de en præcis begrundelse for hvilke faglige såvel som person-
lige egenskaber, der ligger til grund for indstillingen.

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond har i år uddelt 
10 legater til unge mennesker, som har udmærket sig både på 
det faglige niveau og på det personlige plan. Hver legatmod-
tager får - ud over æren og et diplom - 5.000,- kr.

Michael Mandau Schmidt, Herborg Smede- og 
Maskinforretning A/S
Louise Nielsen, Hjallerup Maskinforretning A/S, Støvring
Iulian Scripcariu, Skanderborg Maskinforretning A/S
Magnus Kaare Kristensen, Agrotek A/S
Daniel Kjær Jensen, Maskincentrum A/S
Alexander Brinch, Salling Traktorservice A/S
Søren Lykke Døssing, Grundvad Maskinhandel A/S
Simon Asholm Nielsen, Ringe Maskinforretning A/S
Morten Enok Hansen, Søllested Maskinforretning A/S, 
Nr. Alslev
Daniel John Morén-Rees, Søllested Maskinforretning A/S

 

Det første af 10 jubilæumslegater fra  
Dansk Maskinhandlerforenings  
Jubilæumsfond blev uddelt i Farre 

Michael Mandau Schmidt blev den første modtager, da besty-
relsesformand Jens-Aage Jensen på vegne af Dansk Maskin-
handlerforening den 30. januar uddelte det første af årets 
jubilæumslegater. Det foregik ved en lille uformel sammen-
komst hos Herborg Smede & Maskinforretning A/S i Farre, 
hvor Michael er udlært og efterfølgende fastansat.

Gåpåmod og vilje giver pote
”Michael har især i den sidste del af sin læretid udviklet sig 
markant. Han er god til fejlsøgning og edb. Han har desuden 
en fremragende evne til at sætte sig ind i en opgave” lød det 
i indstillingen, som Dansk Maskinhandlerforening modtog fra 
Jakob Pedersen og Lars Henrik Hansen – medindehavere af 
Herborg Maskinforretning A/S – afd. Farre. ”Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at Michael ikke havde det helt nemt den 
først del af sin læretid. Opgaverne faldt ham ikke altid lige 
let, men han har virkelig udviklet sig enormt, og det synes vi, 
han skal belønnes for.” siger Jakob Pedersen. ”Hans helt store 
force er, at han er stærk i EDB og har interesse for samspillet 
mellem det mekaniske og det elektroniske,” fortsætter Jakob 
Pedersen.

Æblet falder ikke langt fra stammen
Med både en far og en papfar, der er landbrugsmaskinmeka-
nikere, er det åbenlyst, at interessen for faget ikke kommer 
fra fremmede. ”Jeg har fulgt min far i hans karriere. Og han er 
også med i et Tractor pulling team, hvor jeg indimellem har 
fået lov at hjælpe til, så det er da her, interessen stammer fra,” 
siger den 22-årige, nyuddannede landbrugsmaskinmekaniker.

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, 
medindehavere af Herborg Smede- og Maskinforretning Jakob Peder-
sen og Lars Henrik Hansen, legatmodtager Michael Mandau Schmidt 
og bestyrelsesformand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jen-
sen.
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Fremragende ambassadør for branchen
Michael deltog i 2015 i DBL. ”Jeg meldte mig til Danmarks 
Bedste Lærling, fordi det kunne være en spændende udfor-
dring – og hvad kunne der ske ved det, ud over at man lærte 
noget nyt og fik en stor oplevelse” siger Michael og fortsæt-
ter: ”Jeg var dog meget nervøs under konkurrencen, men i sid-
ste ende tror jeg, at jeg havde nemmere ved at håndtere min 
svendeprøve efterfølgende, da jeg havde prøvet at være un-
der stort pres i konkurrencen.” Michael fik et flot 10-tal til sin 
svendeprøve. Ud over det har Michael også hjulpet Dansk Ma-
skinhandlerforening i forbindelse med Agromek i 2016. Her 
var han med til at sætte fokus på behovet for rekruttering til 
landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. Ved sin deltagelse i 
disse arrangementer har Michael allerede vist sig at være en 
fremragende ambassadør for maskinhandlerbranchen og for 
sit fag.

I sin tale til Michael sagde bestyrelsesformand Jens-Aage Jen-
sen da også: ”Jeg håber, du vil blive mange år i branchen, for vi 
har brug for sådan nogle som dig!”

En oplevelse for livet venter
Men den unge mand har mod på flere oplevelser. På spørgs-
målet om hvad legatet skal bruges til, svarer Michael, ”De skal 
gå til en flybillet til USA”. Om en månedstid tager Michael til 
Montana og Texas for at reparere og køre mejetærskere i et 
år. ”Jeg tror, at det at få noget mere praktisk erfaring med selv 
at høste og lave reparationer på mejetærskerne undervejs, vil 
give mig en bedre forståelse af, hvad det er, vores kunder står 
med af udfordringer i høsten, hvor maskinerne skal præstere 
maksimalt,” sagde Michael.

Michael kunne sagtens forestille sig at vende tilbage til Her-
borg Maskinforretning, når eventyret i USA slutter, men som 
han selv siger, ”Der kan ske meget på et år, så nu må vi se, 
hvor jeg ender. ”På langt sigt kunne jeg drømme om at være 
med til at udvikle fremtidens maskiner – selv om jeg ikke ved, 
hvor realistisk det er,” sluttede Michael. Men mon ikke en ung 
mand med Michaels nysgerrighed og gåpåmod nok skal nå 
sine mål og drømme i livet.

Kvindelig handelsassistent får 
Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumslegat 

Det var en noget overrasket ung kvinde, der 31. januar 2017 
pludselig blev centrum for alles opmærksomhed under en 
uformel sammenkomst hos Støvring Maskinforretning. Da HR 
chef Alice Maria Bøcker rejser sig og siger: ”Kære Louise” er 

Louises kommentar: ”Det var da ikke mig det skulle handle 
om!”. Louise troede nemlig, de skulle fejre en kollega, som var 
blevet udlært, og hun havde endda selv dækket bord og købt 
ind til arrangementet, men havde altså ikke anet uråd.

Alice Maria Bøcker fortsætter ”Det er med stor glæde, at vi har 
indstillet dig til Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsle-
gat, da du gennem din elevtid har bevist, at du til fulde lever 
op til de krav, der er til at komme i betragtning til legatet. Du 
er engageret, omstillingsparat, vellidt af kunder og kollegaer, 
du tager ansvar, og så fik du et flot 12 tal til din fagprøve.” 

Målrettet omkring uddannelsesvalg
”Louise Nielsen kom som en af de få meget målrettet og med-
delte, at hun skulle have et grundforløb, der rettede sig mod 
handel. Vi skulle ikke bekymre os om andet, for hun ville finde 
en elevplads hos en maskinhandler,” skriver Erhvervsskolerne 
Aars i deres anbefaling til Louise. Hun var i praktik hos et par 
maskinhandlere, men som Alice Maria Bøcker også nævner i 
sin tale: ”Støvring Maskinforretning blev de heldige, der fik 
fornøjelsen af at udlære dig og herefter ansætte dig som han-
delsassistent.”
”Jeg valgte handelsassistent uddannelsen og Støvring Maskin-
forretning, da jeg gerne ville have en bred uddannelse, hvor 
jeg både fik kompetencer indenfor butik og lager. Det giver en 
mere alsidig hverdag, og i en mindre forretning som denne, får 
man rigtig meget ansvar,” siger Louise. ”Engang i fremtiden 
kunne jeg måske finde på at læse videre til handelsøkonom, 
men lige nu har jeg det rigtig godt her,” fortsætter den 21-årige,  
nyuddannede handelsassistent.

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, 
direktør i Hjallerup Maskinforretning A/S Morten Bordvik, legatmod-
tager Louise Nielsen, HR chef i Hjallerup Maskinforretning A/S Alice 
Maria Bøcker og bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening 
Erik Hundahl.
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Kendskab til branchen
Louise er vokset op på et landbrug, og hendes bror har længe 
deltaget i Tractor pulling, så hun havde en god idé om, hvad 
hun gik ind til, da hun valgte maskinhandlerbranchen. ”Det er 
meget vigtigt, når man går ind i denne branche, at man har en 
vis baggrundsviden, og det kom Louise med,” siger Alice Ma-
ria Bøcker. I fritiden følger Loise sin kæreste og hans brødres  
Tractor pulling team – Team Red Lightning – i indland og ud-
land. Her er Louises rolle blandt andet at filme deres løb, og 
lægge det på facebook, så teamet kan få flere følgere og 
sponsorer. ”Det er blevet et helt familieforetagende, da de har 
ombygget en gammel bus, som vi kører rundt i til alle stæv-
nerne. På den måde er der plads til, at både kærester, koner 
og børn kan følge med rundt – og det er ret hyggeligt,” siger 
Louise. 

Kvinde i en mandsdomineret branche
Louise er den eneste kvinde og den eneste handelsassistent, 
der i år har modtaget Dansk Maskinhandlerforenings jubilæ-
umslegat. ”Jeg syntes det er en fed branche at være i, selvom 
det er en mandsdomineret branche. Det kan af og til give nog-
le udfordringer i forhold til kunderne, som tænker, at jeg ikke 
ved noget om tingene, da jeg er pige. Men oftest overrasker 
jeg dem, og de må trække ordene i sig igen. I forhold til mine 
kollegaer, så får jeg en del respekt for at være pige og have 
de interesser, jeg har,” siger Louise. 

Rumænsk lærling fra Skanderborg  
Maskinforretning A/S hædres med legat 

Iulian Scripcariu blev 2. februar 2017 hædret med Dansk 
Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 5.000 kr. Det var 
bestyrelsesformand hos Dansk Maskinhandlerforening Jens 
Aage-Jensen, der overrakte legatet.  ”Det er altid dejlig at 
komme på besøg i en medlemsforretning, hvor der er styr på 
tingene. Ikke mindst når det drejer om uddannelse af vores 
lærlinge. Hvis vi ikke selv uddanner montører, vil der i løbet 
af meget kort tid være mangel på kvalificeret arbejdskraft i 
branchen,” siger Jens Aage-Jensen. ”Vi skal som branche have 
mod til at tage imod dem, som kommer til os for at få en faglig 
uddannelse, selv om det måske ikke altid ligger lige til højre-
benet,” fortsætter han.

I indstillingen til Dansk Maskinhandlerforening skriver Bjarne 
Elkjær direktør hos Skanderborg Maskinforretning A/S: ”Iulian 
vil gerne integreres i det danske samfund. Han er en fanta-
stisk person, som alle kommer til at holde af. Han er utrolig 
flittig, ekstrem høflig, og der er ligefrem kunder, der ringer til 

os for at rose hans indsats og høflighed. Han er faglig dygtig 
og sætter en ære i at udføre sit arbejde, og så fik han et flot 
10 tal til sin svendeprøve – Iulian fortjener virkelig en aner-
kendelse.” Og det fik den meget overraskede, nyuddannede 
landbrugsmaskinmekaniker ved en uformel sammenkomst 
omgivet af sine kollegaer.

Omvej til drømmeuddannelsen
Iulian har altid været optaget af mekanik. Allerede som barn 
fik han meget tid til at gå med at skille ting ad hos sin bed-
stefar, som var elektriker. Han ville gerne have taget en me-
kanikeruddannelse i Rumænien, men af økonomiske grunde 
endte han på dyrlægestudiet, da der var mere støtte til den 
uddannelse, fordi der var mangel på dyrlæger. Som en del 
af uddannelsen var der en udvekslingsaftale med en dansk 
landbrugsskole, og på den måde havnede Iulian i 2005 i Dan-
mark. Her mødte han sin rumænske kone, som også havde 
læst til dyrelæge, og sammen arbejdede de på en gård for at 
få noget praktisk erfaring med dyr. Efter ca. 7 år i landbruget 
luftede Iulian dog tanken for sin chef om, at han gerne ville 
være mekaniker. Landmanden tog en snak med Bjarne Elkjær, 
om han manglede en lærling. ”Det gjorde jeg ikke lige på det 
tidspunkt,” siger Bjarne Elkjær. ”Men efter en halv time stod 
Iulian i forretningen og spurgte på en læreplads, og han kom 
tilbage igen ugen efter. Det endte med, at vi fandt en plads 
til ham, for jeg kunne fornemme, at det var noget, han virkelig 
brændte for,” fortsætter han.

Svært at lære dansk i Danmark
Selv om Iulian havde været i Danmark længe, da han kom 
til Skanderborg Maskinforretning, talte han næsten kun en-
gelsk. ”Der blev talt engelsk på gården, og det var nemt at 
handle og begå sig på engelsk for næsten alle danskere taler 
engelsk, så derfor var det svært at lære sproget,” siger Iulian. 

Fra venstre ses direktør hos Skanderborg Maskinforretning A/S Bjarne 
Elkjær, bestyrelsesformand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage 
Jensen, legatmodtager Iulian Scripcariu og direktør i Dansk Maskin-
handlerforening Klaus Nissen.
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Det var først, da Iulian for snart 6 år siden blev far for første 
gang, at han besluttede sig for at gøre noget for at blive bedre 
til dansk – både for sin egen og børnenes skyld. ”Jeg har truffet 
et bevidst valg om at sætte mig selv i situationer, hvor jeg 
er tvunget til at tale dansk – blandt andet ved at tage denne 
uddannelse, ” siger Iulian. 

Dygtiggøres indenfor faget
”Med hensyn til fremtiden så er jeg jo lige udlært 31. decem-
ber 2016, så jeg har stadig meget at lære her på værkstedet. 
Jeg vil meget gerne dygtiggøre mig indenfor mit fag og vi-
dereudvikle mine tekniske færdigheder. Måske vil jeg gerne 
videreuddanne mig på et tidspunkt, men nu må vi se,” siger 
den 30 årige landbrugsmaskinmekaniker. På spørgsmålet om, 
hvad pengene skal bruges til siger Iulian, ”Jeg havde jo slet 
ikke regnet med at få de her penge. Økonomien har været lidt 
stram med hus, 2 små børn og en lærlingeløn, og derfor har vi 
prioriteret at tage til Rumænien og besøge vores familie og 
venner, når vi holder ferie, men måske kan vi med denne fine 
gave prøve en anden slags ferie.” 

Passion for at skrue i traktorer belønnet med  
Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat

Magnus Kaare Kristensen fra Agrotek A/S modtog den 8. fe-
bruar 2017 omgivet af kæreste, forældre og kollegaer Dansk 
Maskinhandlerforenings jubilæumslegat. I indstillingen til 
Dansk Maskinhandlerforening skriver medejer af Agrotek 
Niels Vestergaard: ”Magnus har været en fantastisk og unik 
elev – vi plejer at sige, at han er uden for kategori. Det gælder 
både hans faglige kompetencer, men også hans menneskelige 
egenskaber, der virkelig gør en forskel i hverdagen.” I sin tale 
til Magnus tilføjer Niels Vestergaard: ”Jeg håber, at legatet kan 
være et lille plaster på såret i forhold til din svendeprøve, for 
jeg ved, at det ellers flotte 7-tal nager dig lidt, og det er slet 
ikke retvisende, for det du kan. For os betyder det ingenting, 
for vi ved hvad du kan, men jeg håber, du føler, at du får dit 
12-tal i dag,” slutter Niels Vestergaard.

Uddannelsesdrømmen gik i opfyldelse
Magnus har været interesseret i at skrue i maskiner, fra han 
var helt lille. Og selv om familien har en større tømrervirk-
somhed, har han aldrig haft lyst til at følge den retning. Da 
han var mindre, fik han lov til at hjælpe til hos naboen, som 
havde en gård og dermed også maskiner. ”Efter 10. klasse fik 
jeg mulighed for at være i praktik her hos Agrotek 3 uger hen 
over sommeren. Det bekræftede mig i, at det var landbrugs-
maskinmekaniker, jeg skulle være, og jeg startede derfor på 
grundforløbet,” siger Magnus. 

”Vi var så heldige, at vi fik lavet en aftale med Magnus om, at 
han, når han kom hjem fra skole om fredagen, skulle komme 
her på værkstedet som fejedreng, da vi gerne ville holde lidt 
øje med ham,” siger Niels Vestergaard og fortsætter: ”Allere-
de inden Magnus havde færdiggjort sit grundforløb, havde vi 
lavet en uddannelsesaftale med ham, da vi kunne se, at han 
virkelig brændte for faget og var af en helt særlig støbning.” 

Hjælper fremtidens talenter med at dygtiggøre sig
”Jeg kan rigtig godt lide at lave de store, komplekse opgaver, 
hvor man virkelig skal bruge hovedet – som for eksempel re-
paration af en transmission,” siger Magnus og fortsætter: ”Her 
hos Agrotek er de virkelig gode til at lade lærlingene være 
med til at løse de svær opgaver, og det er jo det, man lærer 
noget af. Derfor føler jeg mig helt klar til at håndtere selv de 
største opgaver.” 

Det næste skridt for Magnus er selvfølgelig at blive ved med 
at dygtiggøre sig, men allerede nu er han også med til at ud-
danne de næste talenter hos Agrotek. ”Magnus er specialist 
i de store reparationer, og derfor er det naturligt, at han er 
med til at lære fra sig i forhold til de nye lærlinge,” siger Niels 
Vestergaard. 

På spørgsmålet om hvad fremtiden ellers byder på, siger Mag-
nus: ”Jeg håber, at blive her i lang tid, for det er det her, jeg 
brænder for. Jeg har ikke lyst til at læse videre, for jeg er ikke 
så boglig stærk, så jeg kører sur i det med bøgerne, og her får 
jeg en masse ansvar og mulighed for at videreudvikle mig. Og 
så har jeg jo faktisk aldrig prøvet at skrive en ansøgning, siger 
den 22-årige nyuddannede landbrugsmaskinmekaniker med 
et smil. ”Og det kommer du heller aldrig til,” slutter Niels Ve-
stergaard. Der er noget, der tyder på, at Magnus bliver mange 
år hos Agrotek A/S.

Fra venstre ses medindehaver hos Agrotek A/S Niels Vestergaard, 
direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager 
Magnus Kaare Kristensen og værkfører hos Agrotek A/S Lasse Jensen.
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Fokus på kundens behov 
giver jubilæumslegat 

Under påskud af at de skulle deltage i fejringen af 2-års dagen 
for overtagelsen af forretningen, dukkede repræsentanter fra 
Dansk Maskinhandlerforening op hos Maskincentrum A/S den 
9. februar 2017. Det var dog en lidt anden dagsorden, der lå 
til grund for besøget, da der skulle uddeles et jubilæumslegat 
til en meget overrasket Daniel Kjær Jensen. 

Bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Lars Jen-
sen sagde i sin tale til den unge landbrugsmaskinmekaniker: 
”Daniel, du er kommet igennem uddannelsen med nogle flot-
te karakterer – blandt andet et 12-tal til din svendeprøve, men 
det er ikke nok. Lige så vigtigt er det, at du har interessen for 
faget og kan sætte dig ind i kundens behov – især på en travl 
dag med nedbrud. Det er en egenskab, der er efterspurgt. Du 
har fået en uddannelse i en branche, som gennemgår en ri-
vende udvikling. Men ved at have lært om motorer, hydrau-
lik og el, har du fået en lærdom, du kan bygge videre på, og 
dermed er du sikret en spændene fremtid. Hvad den så end 
byder på indenfor landbrugsmaskiner – om de er selvkørende 
eller ej.”

Vil gerne ud til kunderne
”Daniels største styrke er hans ro. Man kan give ham alle op-
gaver, og han tager imod dem med gåpåmod og en god ind-
stilling. Han er rigtig god til kunder og vil gerne køre ud,” siger 
værkfører hos Maskincentrum A/S Michael Westerblaae.
”Det bedste ved jobbet er at komme ud til kunderne og løse 
opgaverne, så kunden bliver tilfreds og kommer hurtigt ud at 
køre igen. Ud over at jeg altid har boet på landet og interes-
serer mig for traktorer, var det med at kunne komme ud at 
køre som montør også en af grundene til, at jeg valgte netop 
denne uddannelse. Jeg kan virkelig godt lide alsidigheden i 
det. Kunderne kan godt være lidt tændte, når man møder dem 
midt i et nedbrud, der potentielt koster dem tid og penge. Det 
giver et kick at få opgaven løst og få dem ud at køre igen,” 
siger Daniel.

Måske et ophold i udlandet
”Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive her i mange år,” siger 
Daniel og fortsætter: ”Jeg kunne dog muligvis godt tænke 
mig at tage til Australien og høste nogle måneder hen over 
vinteren.”

”Det er faktisk noget, vi ser meget positivt på,” siger værk-

fører Michael Westerblaae og fortsætter: ”Det giver de unge 
mennesker en stor oplevelse, og vi slipper for at afskedige 
personale i løbet af vinteren i tilfælde af stilhed på værk-
stedet. Derudover tror jeg Daniel kunne få meget ud af det 
sprogligt. Han har kæmpet lidt med engelsk, og det er et must 
i branchen i dag.”

Fritiden bliver ofte brugt i værkstedet hjemme på gården, 
hvor Daniel sammen med sin bror har renoveret en McCormick 
IH 624 fra slutningen af 60’erne. ”Det er mest for sjov, og 
den skal nok bare bruges til lidt småting på gården – den skal 
i hvert tilfælde ikke sælges. For pengene fra legatet skal der 
nok investeres i lidt nyt til værkstedet,” slutter den nyuddan-
nede landbrugsmaskinmekaniker, der rundede 22 år dagen 
efter legatoverrækkelsen. 

Målrettet 21-årig modtager Dansk  
Maskinhandlerforenings jubilæumslegat

Omgivet af sine kollegaer blev Alexander Birch fra Salling 
Traktorservice A/S torsdag 9. februar 2017 overrasket med 
Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat. ”Alexander 
har i sin læretid vist stor interesse og forståelse for faget. 
Hans glæde og interesse for faget smitter af på hans måde 
at omgås kunderne. Han er utrolig vellidt og altid høflig og 
behagelig i sin omgangstone med andre,” skriver ejer af  
Salling Traktorservice A/S Peter Nielsen i indstillingen til 
Dansk Maskinhandlerforening.

”Alexander kom allerede i 8. klasse i praktik hos os,” siger 
værkfører Flemming Jensen og fortsætter: ”Han blev dog syg, 
da han skulle være her og var nødt til at droppe praktikken, 
men han gav ikke op og kom efterfølgende tilbage og spurg-
te, om han ikke måtte komme mellem jul og nytår i stedet, da 
han var ked af, at han var gået glip af praktikken. Det beviste 
overfor os, at Alexander virkelig ville det her – og derfor fik 
han også en læreplads, da han kom tilbage efter nogle år.”

Vil være udekørende montør
”Jeg er jo egentlig lidt en bydreng, men har altid haft interes-
se for at skrue og bygge noget. Jeg er ordblind, men det blev 
desværre opdaget ret sent, så jeg har haft det lidt svært med 
det boglige og var derfor skoletræt. Derfor ville jeg lave noget 

Fra venstre ses bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening 
Lars Jensen, medindehaver hos Maskincentrum A/S Peter F. Nielsen, 
værkfører Michael Westerblaae, legatmodtager Daniel Kjær Jensen, 
medindehaver Carsten Carøe Sørensen og direktør i Dansk Maskin-
handlerforening Klaus Nissen. 
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Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, 
værkfører hos Salling Traktorservice Flemming Jensen, legatmodta-
ger Alexander Birch og indehaver af Salling Traktorservice Peter F. 
Nielsen

med mine hænder og startede på grundforløbet som autome-
kaniker, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke ville stå på 
et værksted dagen lang og være ”reservedelsudskifer”. Som 
landbrugsmaskinmekaniker reparerer man det, der er gået i 
stykker i stedet for bare at udskifte det, og så har man også 
mulighed for at køre ud til kunderne og lave reparationer,” si-
ger Alexander.

”Jeg synes, det er super fedt at køre ud og servicere kunderne. 
Selv de lange dage flyver bare afsted, når man er ude at køre, 
og man får et kæmpe boost, hver gang man har repareret no-
get på stedet og dermed har fået landmanden ud og køre igen, 
så det er lidt en drøm, der er gået i opfyldelse, at jeg efter 
min læretid er fastansat til primært at køre ud og servicere 
mejetærskere,” siger den 21-årige nyuddannede landbrugs-
maskinmekaniker.

Allerede husejer
Alexander har netop købt sit første hus. På spørgsmålet om 
hvorfor han skulle have hus i en alder af 21, siger Alexander:
”Man kan da ligeså godt komme i gang med at spare op til sig 
selv i stedet for at smide penge ud på husleje. Det var ikke 
helt nemt at få lov til at låne penge i forhold til min alder, og 
at det er lidt et udkantsområde her, men det lykkedes heldig-
vis. Det er da rart at have sit eget, og så er der også et dejligt 
stort værksted, hvor jeg kan gå og skrue lidt i mine Mercedes 
veteranbiler. Jeg har en W108  250S fra 66, som jeg skal til at 
sætte i stand, og så har jeg en W124 300D, som jeg allerede 
har været til et par træf i. Så jeg skal i hvert tilfælde nok finde 
noget at bruge pengene fra legatet til.”

Legatmodtager på 
vej til VM 

Søren Lykke Døssing fra Grundvad Maskinhandel A/S fik fre-
dag den 10. februar overrakt Dansk Maskinhandlerforenings 
jubilæumslegat. Det var bestyrelsesmedlem i Dansk Maskin-
handlerforening Lars Jensen, der overrakte legatet og i sin 
tale til den unge landbrugsmaskinmekaniker, sagde han: ”Du 
har bevist, at du er dygtig til dit fag, og at du er stolt af det. 
Du har stillet op i Danmarks Bedste lærling og kom i mål med 
en flot 2. plads, og du har flotte karakterer – blandt andet et 
10-tal fra svendeprøven. Det understregede for os, at du var 
oplagt til at modtage legatet. Jeg har efterfølgende hørt, at du 
stiller op til WorldSkills i oktober, og det er virkelig godt gået.”

Går ikke af vejen for en udfordring
Da Søren efterfølgende bliver spurgt om, hvad det er ved kon-
kurrencerne, der tiltaler ham, svarer han ganske ydmygt: ”Jeg 
har jo ikke selv meldt mig til noget af det, men når man bliver 
spurgt, skulle man da være godt tosset, hvis man ikke takker 
ja. Det var en stor oplevelse at være med til Danmarks Bedste 
Lærling. Med hensyn til WorldSkills i Abu Dhabi så er det jo en 
chance, man kun får en gang i livet, så selvfølgelig tager jeg 
imod den udfordring. Det er da også spændende at prøve sine 
evner af mod andre fra branchen. Man ved jo ikke på forhånd, 
hvilke maskiner man skal arbejde med, så det er ikke bare den, 
der terper mest, som vinder. Det er den, der har det bedste 
håndværk med i bagagen.” 

”Det er også det, der kendetegner Sørens arbejde i hverdagen 
– han går aldrig af vejen for en udfordring,” siger værkfører 
Kristian Tind og fortsætter: ”Hans helt store styrker er, at han 
er meget selvstændig, har en enorm ro og er lynhurtig til at 
sætte sig ind i nye maskiner og tilhørende manualer, hvilket 
nok skal komme ham til gavn ved WorldSkills.”

Søren har også været med til at promovere uddannelsen 
overfor potentielle unge mekanikere. Både i forbindelse med 
Agromek 2016 og DM i Skills i januar, har Søren, sammen med 
Dansk Maskinhandlerforening, været med til at sætte fokus 
på uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker, overfor de 
unge mennesker, der har besøgt arrangementerne. Han er 
dermed allerede en fremragende ambassadør for sit fag.

Har altid vidst han skulle være mekaniker
”Jeg har altid vidst, jeg ville være mekaniker. Min mors brød-
re har en maskinstation, så derfor har jeg fra helt lille været 
fascineret af traktorer og landbrugsmaskiner. Så efter 9. klas-
se tog jeg grundforløbet og arbejdede derefter ca. 7 måne-
der som entreprenørmaskinmekaniker hos en virksomhed i 
Hammel. Der fik jeg faktisk også tilbudt en læreplads, men 
landbrugsmaskinerne trak stadig, så derfor søgte jeg her hos 
Grundvad Maskinhandel,” siger Søren. ”Det er meget sjældent, 
at der kommer en ung mand med så meget erfaring og søger 
læreplads, så vi var ikke i tvivl om, at det var en god ide at lave 
en uddannelseskontrakt med Søren,” siger Kristian Tind.

Med hensyn til fremtiden, så har Søren ikke nogen planer 
andet end at gå i skarp træning til WorldSkills og fortsætte 

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nis-
sen, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Lars Jensen, 
legatmodtager Søren Lykke Døssing, indehaver af Grundvad Maskin-
handel A/S Flemming Christensen og værkfører Kristian Tind.
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med at dygtiggøre sig indenfor faget. I fritiden ”makker” Søren 
med alt, hvad der kan skrues i, og han har selv en motorcykel. 
”Pengene fra legatet kunne meget vel gå til noget nyt udstyr 
til motorcyklen,” afslutter den 21-årige landbrugsmaskinme-
kaniker.

Eventyrlystenlandbrugsmaskinmekaniker  
modtager jubilæumslegat 

Forleden fik den 21 årige landbrugsmaskinmekaniker Simon 
Asholm Nielsen fra Ringe Maskinforretning A/S overrakt 
Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat. I indstillingen 
fra direktør Hanne Korsdal Andersen står der blandt andet: 
”Simon er en ener både i forhold til hans væsen, hans ihær-
dighed og hans dygtighed. Selvom han er nyudlært, arbejder 
han allerede på højde med sine kollegaer. Simon er en af de 
allerbedste lærlinge, vi nogensinde har haft.”

Interesse og dedikation
Simons interesse for faget stammer helt tilbage fra da han var 
barn, hvor han kom meget på nabogården og hjalp til. ”Jeg har 
altid synes det var mest spændende med maskinerne,” siger 
Simon og fortsætter: ”Jeg synes alle aspekter af jobbet er in-
teressant og udfordrende, og jeg får lov til at være med til alt 
her på værkstedet.”

Simons interesse for og dedikation til faget fortsætter også 
i fritiden,” siger Hanne Korsdal Andersen. ”Han har renoveret 
sin egen traktor til perfektion og har også deltaget i et lokalt 
traktortræk,” tilføjer hun. 

På spørgsmålet om hvordan det gik, svarer Simon smilende: 
”Det gik meget godt. Der var 3 i min klasse, den ene kom ikke 
til start, og den anden kørte i stykker, så jeg vandt! Det sjove 
var nu at sætte den i stand, men det var også en dyr fornø-
jelse.”

Netop hjemvendt fra sit livs oplevelse
Legatet har ligget og ventet på Simon nogle måneder, da han 
netop er kommet hjem fra en fantastisk tur til Australien, hvor 

han har høstet og arbejdet som mekaniker i 4 ½ måned. ”Det 
har været en fantastisk oplevelse,” siger Simon og fortsætter: 
”Jeg tog derned for at arbejde for en contractor, som havde 
flere mejetærskere, og så var vi et helt hold danskere, som 
startede nordpå og bevægede os ca. 3500 km. sydpå over de 
måneder. Jeg fik den ældste mejetærsker, så jeg endte med 
at have ca. lige så mange skruetimer som køretimer – hvilket 
egentlig var fint nok, da det med at høste blev lidt langtruk-
ket, som tiden gik – så jeg skifter helt sikkert ikke til maskin-
station-branchen. Det var rigtig hårdt arbejde, og nogle uger 
arbejdede vi 20 timer om dagen og sov under mejetærskerne, 
da det ikke kunne betale sig at tage hjem og sove. Der var 
dog også dage med regn, hvor vi kunne tage ud og se noget 
af Australien eller indhente noget søvn”, siger den unge me-
kaniker.

”Efter min kontrakt var slut, rejste jeg rundt i Australien, Tas-
manien og New Zealand i 1 ½ måned med mine danske kam-
merater og oplevede en masse. Det er også blevet til flere 
nye venskaber undervejs, som åbner døre for endnu flere ud-
landsbesøg – bl.a. skal jeg om få uger besøge en ven i Canada, 
som jeg mødte på turen. Jeg kunne godt tænke mig at komme 
afsted igen. Det skulle være et andet sted i verden for at se 
noget nyt, men det må meget gerne være i forbindelse med 
mit fag. Så hvis Ringe Maskinforretning kan undvære mig igen 
i en stille periode, er jeg klar, men nu må vi se hvad der sker,” 
slutter Simon.

Nu er der i hvert tilfælde kr. 5.000,- fra jubilæumslegatet på 
kontoen til en flybillet, hvis det bliver aktuelt.

Hele to jubilæumslegater uddelt 
i samme  maskinforretning 

Forleden fik Søllested Maskinforretning hele to legatmod-
tagere, da både Morten Enok Hansen og Daniel John Morén-
Rees fik overrakt Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsle-
gat. ”De gør det bare godt de unge mennesker”, siger direktør i 
Søllested Maskinforretning Torben Jensen og fortsætter: ”Det 
har høj prioritet hos os at uddanne de unge, da det giver rig-

Fra venstre ses værkfører Bjarne Rasmussen, legatmodtager Simon 
Asholm Nielsen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen 
og direktør i Ringe Maskinforretning Hanne Korsdal Andersen.
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tig meget til forretningen. De kommer med en masse energi, 
nysgerrighed, gå på mod og godt humør, hvilket jeg tror alle 
forretninger har godt af. Hvis vi ringer til dem på fridage, er de 
også altid villige til at hoppe i bilen og hjælpe med at få løst 
opgaverne.” 

Det var to glade – og overraskede unge mænd der modtog 
legaterne. Værkførerne i de to afdelinger i Søllested og Nr. 
Alslev havde formået at lave nogle dækhistorier, så Daniel og 
Morten ikke havde fået mistanke om, at det var dem, der var 
centrum for dagens begivenheder. 

Sygdom skulle ikke sætte en stopper for Daniels drøm
Daniel er kommet i Søllested Maskinforretning fra han var helt 
lille. Hver gang der kom et nyt katalog fra Søllested Maskinfor-
retning, fik han sine forældre til at køre ned forbi og købe nyt 
udstyr og snakke lidt med Torben. ”Jeg har altid interesseret 
mig for traktorer og har altid skilt ting ad og samlet dem igen 
for at finde ud af, hvordan de virkede, og især John Deere var 
sagen,” fortæller Daniel. ”Til min konfirmation var der endda 
pyntet op i gult og grønt, så at få en læreplads her hos Søl-
lested Maskinforretning og arbejde med det bedste mærke i 
verden – det var virkelig en drøm, der gik i opfyldelse.”

Drømmen var ellers i fare, da Daniel for ca. 10 år siden fik ope-
reret en tumor væk i maven. Det gør at han helst ikke må ligge 
ned, og derfor også blev rådet til at lave noget andet, men 
han ville ikke opgive drømmen. ”I dag mærker jeg ikke noget 
til det i hverdagen. Jeg har lært at bruge min krop på den mest 
hensigtsmæssige måde – og skal jeg ligge under en maskine, 
må jeg bare arbejde lidt hurtigere,” siger den unge mekaniker 
med et smil.

Daniel er lige kommet hjem fra en spændende rejse til Austra-
lien, hvor han har høstet og arbejdet som mekaniker i 4 må-
neder, og rejst rundt bagefter. ”Det har været en fantastisk 
oplevelse – og virkelig hårdt arbejde. Jeg er rigtig glad for at 
være her i Søllested Maskinforretning og vil sikkert være her 
i lang tid endnu, hvis jeg får lov, men jeg kunne da også godt 
tænke mig at komme ud og se noget mere af verden – måske 

USA og Canada. På langt sigt kunne jeg måske tænke mig at 
læse videre til ingeniør, men nu må vi se, hvad der sker i frem-
tiden” slutter Daniel.

Morten tager imod alle de udfordringer 
han kan få
Mortens interesse for faget kan også spores helt tilbage til, 
han var lille og var med i alt på sin fars gård – også at skrue i 
maskiner. ”Jeg synes faget er spændende, fordi der ikke er 2 
dage der er ens,” siger Morten og fortsætter: ”Jeg kan godt 
lide, at jeg tror jeg skal lave én ting, når jeg møder ind, men 
så bliver jeg måske sendt ud til noget helt andet, og så er det 
bare en god fornemmelse at få landmanden ud at køre hurtigt 
igen.”

At han ikke er bange for at tage udfordringer op beviser hans 
deltagelse i Danmarks Bedste Lærling i 2015. ”Jeg meldte 
mig, fordi jeg synes, det kunne være en spændende udfor-
dring at teste mig selv af på den måde, og det var virkelig en 
stor oplevelse at være med. Jeg har det fint med at blive be-
dømt og få konstruktiv kritik – det kan jeg jo kun blive bedre af. 
De vidste ikke her i Søllested Maskinforretning, at jeg havde 
tilmeldt mig, men da jeg kom med, bakkede de mig selvfølge-
lig 100 % op,” fortæller Morten.

I sin fritid er Morten meget aktiv i Landboungdom, hvor han 
blandt andet er godkendt som dommer til traktortræk. ”Jeg 
skal faktisk snart være dommer ved DM i Vendsyssel, så det 
bliver også en stor oplevelse,” siger Morten.

Den helt store drøm er at finde et lille landsted sammen med 
kæresten, så det bliver der kigget efter. ”Jeg kan rigtig godt 
lide at være her i forretningen, så det kommer jeg forhåbentlig 
til at være lang tid endnu, men jeg kunne også godt tænke 
mig at tage et lastbilkørekort, så jeg kan supplere opsparingen 
med indtægter den vej rundt. Så kan vi måske hurtigere få 
købt det sted, vi gerne vil have. De 5.000 kr. fra legatet skal 
i hvert fald på opsparingen,” slutter den 22-årige landbrugs-
maskinmekaniker.

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, 
værkfører i Nr. Alslev afdelingen Jens Larsen, legatmodtager Morten 
Enok Hansen, direktør i Søllested Maskinforretning Torben Jensen, 
legatmodtager Daniel John Morén-Rees og værkfører i Søllested af-
delingen Johnny Brandt Munkbøl.



Sekretariatet er uændret og 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)

Mødefaciliteter
Mange medlemsvirksomheder har igen i beretningsåret 
gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.

I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 forskellige 
mødelokaler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde mor-
genmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. 
Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projek-
tor, whiteboard og der er mulighed for flip over.

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne 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 eftermid-
dags- eller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et 
indlæg fra DM med aktuelt fra branchen lige nu. Vi delta-
ger ligeledes gerne med et indlæg ved leder- eller besty-
relsesmøder.

Sekretariatet
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Det lysner i øst, udtalte engang en klog person. 
Og det kan man også sige om fødevareerhvervet 
i det forgangne år. Afregningspriserne har rettet 
sig ganske betydeligt til det positive inden for 
stort set samtlige driftsgrene. Planteavlerne er 
fortsat udfordret af en lav kornpris, men set over 
en bred kam er der fremgang.

Det er positivt for alle i fødevareklyngen  og 
det har selvfølgelig også en positivt afsmitten-
de effekt for medlemsvirksomhederne i Dansk  
Maskinhandlerforening.

Resultaterne taler også deres eget tydelige 
sprog. 60 % af medlemsvirksomhederne har haft 
fremgang i resultatet i 2016. Et stigende antal 
medlemsvirksomheder har positivt resultat i 
2016 (fra 82 til 96 medlemsvirksomheder) - en 
flot fremgang på 14.

De seneste 2 år i vores branche har i høj grad stå-
et i forandringens lys - især på importørniveau. 

Det hele startede under Agritechnica 2015 hvor 
AGCO lancerede deres ”Route 66” strategiplan. 
Og efterfølgende kom John Deere, Claas, Väder-
stad og Samson. 

Det stiller meget store krav til medlemsvirksom-
hederne. Det understreger også behovet for, at 
man som forhandler er proaktiv – og er med til 
selv at påvirke sin fremtid. Importørerne har be-
hov for et stærkt detailled til at servicere kunder-
ne og styrke deres brand – også i lokalområdet. 
Målet er jo det samme for importør og forhandler, 
og hver især har sine styrker og svagheder. 

Derfor er konstruktivt medspil og samarbejde 
helt afgørende for den fælles fremtidige succes.
Vi har meget at være stolte af i branchen – og 
fødevareklyngen generelt. Men det er også et 
udfordret erhverv. Derfor er det helt afgørende, 
at virksomheder og organisationer i fødevare-
klyngen kan samarbejde tæt om de fælles mål 
til alles bedste.

Afslutning

    Bestyrelsen
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