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Indledning
Året 2019/2020 blev på mange måder en noget anderledes oplevelse end de fleste nok havde forestillet sig.
Ved udgangen af 2019 og starten af 2020 stod vi med
en historisk økonomisk optur og fremgang over hele linjen.
Der var fremgang og optimisme i verden. I januar/februar
2020 begyndte rygterne om en kinesisk virus relateret til
noget med en flagermus at florere. Og så ændrede verden
sig. Resten er historie. Og så alligevel ikke. For i skrivende
stund står vi med anden smittebølge og på centrale områder med et deja-vu med foråret. Beretningen skal ikke
handle om Corona, men vi kommer ikke uden om det. Når
kort og terræn ikke passer sammen, må man tilpasse sig
terrænet.

på værkstedet. Landmanden har set tiden lidt an, men det
er nok i høj grad tidens trend. Deres udgangspunkt er ikke
forandret af Corona-situationen. Til gengæld betyder det
så, at det eksisterende materiel skal holdes kørende og det
giver travlhed på vores værksteder.
Åh nej, ikke nu igen. Sådan er der nok mange der tænker
når vi nu via medierne i et stykke tid har kunnet konstatere,
at Covid-19 ikke bare tilsyneladende, men nu helt evident,
er blusset op igen – og at vi ser ind i den tidligere på året
varslede anden bølge. Man havde nok i sit stille sind håbet
på, at det var gået væk af sig selv. Ønsketænkning! Men
nu er det sådan det er, og langsomt er man ved at vænne sig til situationen, restriktionerne, begrænsningerne
og håndspritten. Som
aktiv organisation er
det svært at lade stå til,
men vi er tvunget til, i
bedste fald, at begrænse vores aktiviteter
såsom medlemsmøder,
eksportfremstød, internationalt samarbejde,
rekruttering, messer,
udstillinger osv. Og det
har alt sammen på den lange bane en pris, der vil tage tid
at indhente. Når vi så samtidig har en regering og et folketing som med deres egne ord ”asfalterer mens man kører”
så sætter det tingene lidt i perspektiv.

Corona - en krise vi endnu ikke har set det fulde omfang af.
Det er først på den anden side af sommerferien 2021 - og
måske et godt stykke ind i efteråret 2021 vi som samfund
måske kan begynde at gøre noget af regningen op - og få
et overblik over det fulde omfang. Dansk Maskinhandlerforening dækker bredt over flere forskellige brancher men
med samme fællesnævner; Maskinerne. Kundegrundlaget
er varieret, og derfor er der også stor forskel på, hvordan
og hvor meget den enkelte medlemsvirksomhed er blevet
påvirket af Corona.
Alle medlemsvirksomheder er i en eller anden form blevet
påvirket - helt grundlæggende ved de restriktioner, som er
blevet pålagt fra myndighedernes side (eller er det regeringen?). Et afgrænset antal er også blevet negativt påvirket
økonomisk. Sidstnævnte har gjort brug af de forskellige
hjælpepakker i relation til lønkompensation, faste udgifter
osv. Og det er selvfølgelig positivt, at der har været, og er,
hjælp at hente. Men det betaler ikke hele regningen. Alle
medlemsvirksomheder har tænkt kreativt, og der er fundet
mange spændende løsninger på, at holde forretningen kørende under restriktionerne. Lige fra ”udendørsservering”
af reservedele til brug af hjælpepakker. Man må tage hatten af for et samlet erhverv, der har fundet løsninger – på
trods af midlertidig planøkonomi. Det har også resulteret
i, at der har været en relativ høj gennemsnitsbelægning
igennem hele foråret, og vi kan faktisk se en gennemsnitlig stigende beskæftigelse.

Vi skal jo ikke længere tilbage end til februar måned, hvor
de danske myndigheders officielle holdning var, at Corona
var en regional asiatisk virus, som vi ikke skulle være bekymret for i Danmark. Som dansker kunne man roligt rejse
på skiferie i Østrig. Covid-19 var noget man fik, hvis man
havde sex med en flagermus. Men relativt hurtigt gik sagens alvor op for politikerne og der blev lukket ned. Som i
helt ned. Og der blev opfundet hjælpepakker til erhvervslivet. Udtænkt af politikere og teknokrater, som aldrig selv
har drevet virksomhed. Alt for mange virksomheder falder
ned mellem to stole i de forskellige ordninger, og dokumentationsprocessen er meget bureaukratisk. Det hele
bliver skoet over samme læst. Nej stop, vi vil have hverdagen tilbage – så husk hygiejnen – sprit af… og hold dig fra
flagermusen.

Landbrugets indkøb af maskiner har været lidt tilbageholdende. Det smitter til gengæld positivt af på belægningen
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I Dansk Maskinhandlerforening har vi været igennem måneders intenst arbejde med at hjælpe medlemsvirksomhederne, og det har til tider været frustrerende, at være
vidne til en generel lønmodtager-kultur i Danmark.
De store støttepakker som regeringen har søsat under
Corona-krisen, har været velmenende – og for nogen
hjælpsomme – men for alt for mange virksomheder passer
skabelonerne ikke.

For vores medlemsvirksomheder er Corona effekten et
broget billede. For rigtig mange af de klassiske maskinforretninger med hovedvægt på landbrugsmaskiner er verden
gået videre uden de store økonomiske konsekvenser – og
hvor der endda har været travlt på værkstederne. Omvendt
har forårsmånederne for maskinleverandører med store
ramte kundegrupper været hårde og barske, og især været
i det segment, at der er blevet ansøgt om hjælpepakker.

Vi har haft en hel del medlemsvirksomheder, der har søgt
eller kigget efter lønkompensation. Det krævede, at man
sendte en tredjedel af mandskabet hjem. For nogle ville
det give mening at sende alle sælgerne hjem, fordi de ikke
havde meget salg i en periode. Men sælgerstyrken passer
bare ikke lige ind
i skabelonen, og
så kan de ikke
få noget hjælp,
selvom virksomheden er ramt af
krisen.
Et andet krav for
at være berettiget til kompensation var kravet
om en vis procentmæssig nedgang i omsætningen. Men
grænserne har været for bastante. Hvad med medlemsvirksomheden der lå en procent under for at kunne opnå
kompensation?

Nu må det hele ikke blive alt for trøstesløst, og vi kan glæde os over, at vi som samlet branche kommer godt ud på
den anden side. Vi opererer i en attraktiv branche. I dette
beretningsår har vi set en fortsat konsolidering af branchen – og en ny stor spiller har set lyset. Firmaet WekoAgro
Machinery har foretaget samlet 3 opkøb og sammenlægninger – og har nu lagt sig i slipstrømmen af andre store industrielle spillere og professionelle aktører såsom Danish
Agro, Semler, Nellemann samt tyske Raiffeisen. Fælles for
dem alle er, at de i de seneste år har investeret massivt i
den danske maskinhandlerbranche via opkøb af en række
maskinforretninger. Som vi før har givet udtryk for, skal det
ses som et positivt element – for på den korte bane løser
det en stor udfordring omkring generationsskifte. Det kan
være en tung proces at generationsskifte en maskinhandler – primært på grund af de store aktiver der gør, at det
er en forholdsvis stor investering, der skal på bordet. Det
kan på mange parametre sammenlignes med at generationsskifte et stort landbrug. Men alligevel er vi en attraktiv
branche og en attraktiv investering, der tiltrækker disse
store spillere. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.
Og tillykke til sælgerne af maskinforretningerne. Det er
kulminationen på et langt sejt træk.

For de mindre medlemsvirksomheder har ansøgningen
også været forbundet med store omkostninger, som ikke
altid har stået mål med gevinsten. Det er som udgangspunkt fint, at man skal have revisorerklæringer og færdige
regnskaber. Men det betyder noget forskelligt for den store virksomhed, og den noget mindre virksomhed, der står
i en likviditetskrise her og nu at bruge ressourcer på det.
Det er nogle badekarsmodeller, der rammer vidt forskelligt
for virksomhederne og er udtænkt af bureaukrater, som
ikke selv er vant til at drive virksomhed. Regeringen har
sagt, at man asfalterer, mens man kører, og der må man jo
give dem ret, når man som vi har brugt rigtig mange timer
på at sætte sig ind i reglerne og hjælpe ramte medlemsvirksomheder.

Selvom det er lidt uden for dette beretningsår, skal der
fremhæves et godt eksempel på, hvorfor det er en attraktiv branche. Det skyldes i høj grad de usædvanligt dygtige
og dedikerede medarbejdere. En særdeles dygtig personlighed er vores deltager til WorldSkills 2019, der løb af
stablen i august 2019 i Rusland. Anders fra Thisted forsvarede de danske farver på fornem vis. Det blev ikke til en
medalje i denne omgang – men ingen på det danske landshold opnåede en placering i top-3. Og med de store danske
talenter fortæller det en del om det absurd høje niveau,
der konkurreres på. Det er virkelig marginalerne der afgør
det. TAK for indsatsen Anders, godt kæmpet!
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Analyse
De samme pengeinstitutter er fortsat optaget af ”forretningsmæssige risici” og ”finansielle risici” på de engagementer, der bevilges – enten gennem nyetablering
af kassekreditter 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.

Analysen er udarbejdet for 8. gang, og som med resultaterne fra 2019-regnskaberne giver den et perspektiv
på opnåede resultater, og som kan anvendes som benchmark af den enkelte medlemsvirksomhed.
Analysen kan samtidig være et aktivt og målrettet
værktøj for Dansk Maskinhandlerforenings sekretariat
overfor de samarbejdspartnere og banker m.v., der kan
have interesse i at følge med i en branches resultater,
ligesom den enkelte medlemsvirksomhed i sin videre
dialog med eget pengeinstitut, revisor og andre interessenter kan styrke indsigten i den samlede branche.

Corona-perspektiv
Den finansielle krise fra 2008 blev i foråret 2020 afløst af en Corona-krise med store samfundsmæssige
nedlukninger, der i 2020 og 2021 vil betyde store ændringer for mange virksomheder. Størrelsen på nedgangen i BNP er endnu uvis, men vil påvirke en lang række
industrier og virksomheder, som vil få indflydelse på
hensættelser i banksektoren, da det må forventes at
mange virksomheder efter udløb af lønkompensationspakken fra 1. september ikke har genetableret sin indtjening tilstrækkeligt og med at nedbemande, ændre
forretningsgrundlag m.v. Konsekvensen vil være øgede
tab for samfundet og for de kreditgivere, der i tiltro til
fortsat positiv vækst, nu må gennemgå engagementer med en tættekam, og det forventes at ville påvirke
hensættelserne til tab. Det vil fremadrettet yderligere
skærpe pengeinstitutters krav til rapportering, egenfinansiering og dokumentation.

Tidligere er der afholdt en række møder med kreditafdelinger i danske banker, med det formål at få skabt en
dialog med en række banker om brancheforhold og nøgletal, samtidig med at sekretariatet gennem dialogen
har fået indsigt i de risikovurderinger og rating forhold,
som bankerne lægger til grund for udlån, og ikke mindst
prisen på den likviditet og udlån bankerne stiller til rådighed for medlemmerne.
Pengeinstitutterne i Danmark fortsætter indfasningen
af EU-reglementerne for udlån m.v. (BASEL-reglerne) og
som regulerer bankernes kapitalforhold og skal medvirke til at undgå en overophedning af risikable lån, hensættelser på under-performing engagementer m.v.

Datagrundlag
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber indhentet på 111 virksomheder.
Der er foretaget en gennemgang af medlemskartotek og CVR-numre således, at sammenligningsgrundlaget for årene 2017-2018 baserede sig på i alt 116 anparts- og aktieselskaber
samt 2 med ”anden selskabsform”, mens antallet af regnskaber i analysen i 2019 var 111
virksomheder.
Udtræk omfatter:
• Dansk Maskinforhandlerforening medlemsliste
• Alle ansatte
• Fravalg af holdingselskaber
• Virksomheder i ”normal drift”
• Firmaer med regnskabspligt
• Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
• Baseret på tilgængelige regnskaber for perioden 2014-2019 (5 regnskabsår)
Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) – indhentet i august/september 2020
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Hovedkonklusioner fra rapporten:
Overskud og indtjening
• Svagt fald i bruttofortjenesten til 11,9 mio. kr. i gennemsnit mod 12,3 mio. kr.
året før – der stadig er på det næsthøjeste niveau siden 2013.
• Det primære resultat er efter et par stærke år i 2017 og 2018 faldet med
ca. 300.000 kr. med et gennemsnit på 1,3 mio. kr.
• 27 medlemsvirksomheder bidrager med negativt årsresultat på i alt
60,5 mio. kr.
• 84 virksomheder bidrager med et samlet positivt resultat på 135 mio. kr.
• 69 % af medlemsvirksomhederne har haft en resultat-tilbagegang i
2019 – mod blot 51 % i 2018-regnskaberne.
• 2 virksomheder slider med negativ egenkapital og negativ indtjening.

Soliditet og egenkapital
• Antallet af ansvarlige lån er faldet til 8 fordelt på 111 deltagende
regnskaber mod 10 fordelt på 116 året før.
• Den gennemsnitlige soliditet ligger på niveau med 2014 og er faldet med
næsten 3 %-point til 23,9, hvilket er en kritisk tilbagegang samlet set for branchen, mens der individuelt er 33 virksomheder med en soliditet på under 20.
• I alt 33 virksomheder har for lav soliditet (iflg. flere banker) og som påvirker
niveauet for finansielle omkostninger. Den enkelte virksomhed bør arbejde
med dette nøgletal med det formål at forbedre lånevilkårene.
• Egenkapitalforrentningen er faldet markant i forhold til at tiltrække investorer,
men også i forhold til at placere penge i alternativer. Nøgletallet er kommet på
et kritisk lavt niveau for det samlede billede af branchen.

Balance og aktiver
• Varebeholdningen er steget til sit højeste niveau siden starten af analyserne begyndte i 2013 til 26,5 mio. kr. i gennemsnit – en stigning målt på færre
regnskaber og med en gennemsnitlig stigning på hele 2,2 mio. kr. Det overgår
betydeligt niveauet i 2017 med beholdninger på ca. 20,7 mio. kr. Sammensætningen (nyt i forhold til brugt) vil og bør fortsat være et fokusområde for
bankerne (og for ejeren).
• Den gennemsnitlige balancesum er tilsvarende steget markant til 44,3 mio.
kr. – en stigning fra 38,9 mio. kr. året før – det er væsentligt at se det i sammenhæng med udviklingen af varebeholdning (brugt/nyt og reservedele) og bør
være i fokus hos den enkelte i vurderingen af om sammensætningen i balancen bør justeres eller korrigeres, da det påvirker soliditeten, hvis ikke egenkapitalen følger tilsvarende med op.
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NØGLETALSOVERSIGT
Nøgletalsoversigten med en 6-årig historik ses herunder
og med følgende korte forklaring til de følgende siders
specifikationer. Bemærk at tallene er gennemsnitstal for
de virksomheder, der indgår i analysen.
• Soliditeten har set et fald gennem de 2 seneste regnskabsperioder og er nu på sit laveste siden 2014
• Egenkapitalen er igen udbygget om end marginalt og
er det højeste niveau i hele den 6-årige periode

Nøgletal

•
•
•

Det gennemsnitlige primære resultat er faldet baseret
på et fald i bruttofortjeneste med ca. 3 %
Et svagt fald i det gennemsnitlige antal ansatte – fra
25 til 24
Et fortsat fald i ansvarlige lån som muligt tegn på
bedring af forventninger til fremtidig indtjening, men
også at det har været muligt at indfri et ansvarligt lån

(1.000 kr.)

		

2019

2018

2017

2016

2015

2014

111

116

118

116

121

120

Bruttofortjeneste

11.933

12.317

10.590

10.655

10.213

10.326

Primært resultat

1.320

1.598

1.509

1.156

1.073

1.274

669

913

892

606

357

581

Egenkapital		

10.592

10.383

9.699

9.163

8.741

8.748

Aktiver		

44.337

38.926

31.769

33.175

31.647

33.067

Afkastningsgrad

2,98 %

4,11 %

4,75 %

3,48 %

3,40 %

3,90 %

Soliditetsgrad		

23,89 %

26,67 %

30,53 %

27,62 %

27,60 %

26,50 %

Egenkapitalens forrentning

3,80 %

10,08 %

9,04 %

8,28 %

5,90 %

9,00 %

Virksomheder med registret data

Årets resultat		

MEDLEMSFORDELING - Aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen
udgør hele 23 % af den samlede aktivmasse. De største virksomheder
har tilpasset sig på balancen og med
en nedgang fra 3.848 mio. kr. til 3.351
mio. kr. modsat året før, hvor der var
tale om en forøgelse af balancen med
ca. 80 mio. kr. Den gennemsnitlige balance er dog steget fra godt 43,6 mio.
kr. til 44,3 mio. kr. i 2019. ligesom den
gennemsnitlige varebeholdning også
er steget til 26,5 mio. kr. målt på færre
regnskaber.
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Virksomhed 1 - 7 %
Virksomhed 2 - 6 %
Virksomhed 3 - 4 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende - 77 %
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Fordeling af medlemmerne:
Regioner

Virksomheder

Nordjylland

12

Midtjylland

37

Syddanmark

38

Hovedstaden

6

Sjælland

18

I alt

NORDJYLLAND

111

Regioner med flest virksomheder
Syddanmark er størst repræsenteret
med 38 virksomheder, som svarer
til 34,2 %

MIDTJYLLAND

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND
SYDDANMARK

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra
det år virksomhedens seneste navn er etableret eller registreret (nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da
virksomheden enten har skiftet navn eller selskabsform,
og dermed fået ny etableringsdato). 8 % af virksomhederne er yngre end 5 år, mens der er 25 % af virksomhederne
med en alder på 41+ år.

1 -5 år
8%
> 41 år
25 %

6 -10 år
10 %

11 -20 år
21 %

31 - 40 år
15 %
21 -30 år
21 %
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Virksomhedens ansatte
Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder
med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 41 af de 111
virksomheder svarende til 37 %, mens 35 % af virksomhederne har under 10 ansatte.

I 2019 er der tilsammen oplyst at være 2.701 ansatte i de
111 virksomheder.
1 virksomhed: 		
13 virksomheder:
17 virksomheder:
41 virksomheder:
39 virksomheder:

Som det ses herunder, er der en negativ udvikling i antallet af ansatte svarende til 24 medarbejdere i gennemsnit
per virksomhed – i alt baseret på 2.701 ansatte i de 111
virksomheder.

25
24,2

24

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

24,6
23,7

23

23,0

22,7

22
21
20
2019

2018

2017

2016

2015

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

Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem egenkapital og aktiver som et udtryk for, hvor godt rustet en virksomhed er til at
modstå eller bære større tab.
Forventningen til soliditetsgraden er vokset under den finansielle krise, og den finansielle sektor baserer ofte sit benchmark på en soliditet på
25 % – mod tidligere 20 %, mens nye engagementer ofte vurderes baseret på en soliditet på
30 %.
Afkastningsgraden har været svagt vigende de
senere år, og falder også fra 2018 til 2019 – som
følge af en kombination af højere kapacitetsomkostninger, og øgede finansielle omkostninger i
takt med udvidelse af varelager. Den gennemsnitlige soliditet er i 2019 den laveste i perioden
2014-2019.
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Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

3,0 23,9
2019
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4,1 26,7
2018

4,8 30,5
2017

3,5 27,6
2016

3,4 27,6
2015

3,9 26,5
2014

25 %

23 %
45 %

43 %

2019
111 virksomheder

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad>21

2018

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad<20

116 virksomheder

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

23 %

28 %
9%

4%

Afkast og soliditet
Mest markant er stigningen i antallet af virksomheder
med afkast på under 7 %, men en soliditet på under 20
% og som er steget med 5 %-point. Tilsvarende er der en
svag stigning i antal virksomheder med afkastgrad på over
8 % og samtidig med en soliditet på over 21 % svarende
til bedre konsolidering om end marginalt forbedret med
2 %-point.

den viser virksomhedens evne til at tjene penge i forhold
til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden
(herunder fremmedkapital), viser egenkapitalforrentningen virksomhedens evne til at tjene penge på den kapital,
der er indskudt af ejerne.
Egenkapitalen i kroner er gået stødt og roligt frem i perioden fra 2016, hvor egenkapitalen løbende har konsolideret sig og som nærmer sig 10,6 mio. kr. i gennemsnitlig
egenkapital. Egenkapitalens forrentning er faldet markant
fra 10,0 % i 2018 til 3,8 % i 2019.

Indtjeningsanalyse
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den
sættes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgra-

Egenkapitalens udvikling

11000

Afkastningsgrad

Egenkapitalens forrentning

16 %

10250
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Indtjeningsanalyse
Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er
udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i regnskabet.
Bruttofortjenesten er faldet med ca. 3 %, men holder sig
dog på et pænt niveau i den 6-årige periode.
De senest tilkomne 15 virksomheder har påvirket det
gennemsnitlige primære resultat negativt, så der nu er
tale om et fald fra 1,6 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Det var forventningen, at sent leverede regnskaber fik netop dette
nøgletal til at dykke. 76 virksomheder – oplevede et fald i
resultatet i 2019.
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Udviklingen i årets resultat
Målt i forhold til 2018-regnskaberne, viser 2019-regnskaberne for 111 virksomheder, at hovedparten har været ramt af fald i nettoresultat. Hele 69 % har tjent færre penge mod ”blot” 51 % i det foregående regnskabsår.
Det var igen ventet, at sent leverede regnskaber kunne påvirke antallet af virksomheder med et fald i årsresultatet.
84 virksomheder har overskud, mens 27 kører med underskud – en stigning i antallet af virksomheder med underskud fra 20 til 27.
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1,274
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Fordeling af nøgletal
I 2018-regnskaberne havde 96 af 116 virksomheder
et positivt resultat svarende til 83 % mod 67 % i 2015.
Baseret på 111 deltagende regnskaber er der i 2019 et
fald til 68 % af virksomhederne (=84) med et positivt
resultat efter skat. Tabsgivende virksomheder bidrager
med i alt 60,4 mio. kr. i underskud, mens 84 virksomheder tjente tilsammen godt 135 mio. kr.
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Overskudsgrad
I dette tilfælde forskellen mellem Bruttofortjenesten og
Primært resultat (og ikke som vanligt baseret på resultat
målt i forhold til omsætning). Resultat før renter (analysen
har ikke adgang til omsætningstal og derfor dette sammenligningsgrundlag), som fortæller hvor stor en andel
Primært resultat udgør af bruttofortjenesten.

2014

Efter et fald 2018 til 13,0 % er overskudsgraden tilbage
på 2017-niveau. Den samlede bedring for mange medlemsvirksomheder viser sig ved, at ”kun” 17 % ligger med
en negativ overskudsgrad svarende til tallet i 2016 og at
hele 83 % af medlemsvirksomhederne ligger med positiv
overskudsgrad.
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Værdi mio. kr.
44.337
45000

Balancen
Balancen er udbygget til sit højeste niveau i den 6-årige
periode på hele 44,3 mio. kr. og som bl.a. kommer fra en
gennemsnitlig højere varebeholdning, der i 2019 nåede op
på 26,5 mio. kr. Det er den højeste gennemsnitlige varebeholdning i hele analysens historie startende i 2013 med
18,3 mio. kr. i gennemsnit. I og for sig ikke et problem såfremt sammensætningen af varelager a. afspejler en reel
salgsværdi og b. der er taget højde for øgede afskrivninger
og renteudgifter til at have et større varelager stående på
balancen.
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Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 111 virksomheder er steget til 26,5 mio. kr. – eller en stigning på ca.
2,2 mio. kr. i gennemsnit i forhold til 2018! Varebeholdningen er primært sammensat af værdien af maskiner (nye og
brugte) og reservedele, der ligger på lager m.v. I perioden
fra 2012 til 2014 steg den gennemsnitlige varebeholdning
med hele 16,7 %, hvorefter den med baggrund i tilpasninger af varelager faldt med 5,1 % til et niveau på 18,8 mio.
kr. i 2015. Siden har krisen sluppet taget og der er sket en
markant udbygning af varelagre. Afhængig af varelagerets
sammensætning, markedsværdi og afskrivninger kan der
være god fornuft i en sådan udvikling – men bør være et
fokusområde for den enkelte virksomhed, da en varebeholdning har indflydelse på soliditeten og samtidig har en
risiko for at blive påvirket af større nedskrivninger samt
høje renteudgifter.
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Vækstudvikling
En markant tilbagegang i antallet af overskuds-givende
virksomheder i analysen for 2019 skal ses i lyset af væsentligt færre indrapporterede regnskaber. I den indledende analyse manglede der regnskaber fra en del selskaber
og efter at disse regnskaber nu er medregnet, er der 27
virksomheder – og ikke 22 – med et negativt 2019-resultat.
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Udvikling i varebeholdningen
Gennemsnit per virksomehed
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Under- og overskud
Ud af analysens 116 virksomheder havde 96 virksomheder et overskud i 2018 – tallet er faldet til 84 i 2019, der
tilsammen tjente godt 135 mio. kr., mens tabsgivende virksomheder tabte tilsammen godt 60,5 mio. kr. 2 virksomheder i 2019-anlysen er ramt af både negativ drift og negativ
egenkapital – mod én året før.
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OVERSIGT – alle virksomheder

111 virksomheder

81 Aktieselskaber
29 Anpartsselskaber

78 virksomheder med
soliditet over 20
33 virksomheder med solidetet
under 20

2 virksomheder med
negativ ejenkapital og
negativ resultat

1 virksomheder med anden
virksomhedsform.

15 virksomheder med
soliditet under 20
og negativ årsresultat

5 virksomheder har
nedbragt
den kortfristede gæld

9 virksomheder har
øget
den kortfristede gæld

							
78 virksomheder:
							
Med soliditet over 21
Antal
virksomheder

Negativ EK og
Nettoresultat

Soliditet
under 0

Soliditet
1 - 20

Soliditet
21 - 30

Soliditet
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Soliditet
51 +
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I alt

KRITISK:
2 virksomheder:
Kapitaltabsregler
jf. selskabsloven. Der er
stærkt behov for
re-strukturering
af kapitalgrundlaget.

2 + 31 virksomheder:
Styrket kapitalgrundlag og egenkapital
samt reduktion af
balancen. Konsolidering bør være i fokus i
disse virksomheder.

15

27 virksomheder
har behov for en
drifts- og handleplan for optimering, øget salg m.v.
for genopretning
af indtjeningen.
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Banksammenhæng
Trods en opblødning gennem 2018 og 2019 af de fremadrettede udsigter til en samlet bedre verdensøkonomi, er
bankerne fortsat i fuld gang med indfasning af BASEL-reglerne og derigennem en fortsættelse af skærpelsen af
banksektorens forretningsgrundlag.

Bankmøder
Analysen har tidligere indeholdt en kort oversigt og inspiration til den enkelte medlemsvirksomheds fokus på egen
driftssituation. Men en mindre opdatering vurderes nedenstående fortsat at være relevant inspiration for den enkelte medlemsvirksomhed:

Det er fortsat de samme væsentlige forhold der kan påvirke rentesatsen på kortfristet lån og kassekredit og som
den enkelte virksomhedsejer bør tage med i sin dialog med
den individuelle bankrådgiver:
• Ekstern rådgivning om forretningsudvikling
eller optimering
• Etablering af en uvildig bestyrelse eller
et advisory board
• Plan for konsolidering og/eller øget indtjening
på nye forretningsområder
• Tanker for ejerskifte
• Hvad skal til for at øge værdien af virksomheden
• Hvordan bliver virksomheden bedst mulig uafhængig af ejerleder

• Lager og værdi af brugte
• Selve lagerbindingen i kroner
• Indbytte- og afskrivningspolitik (kan gøres tydeligere)
• Gensalgskanaler (hvad gør forhandleren)
• Omkostningsstruktur samt oversigt over hvor tjenes
pengene
• Behov for bedre rapportering, der kan bruges til
banken løbende
• Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren
”fat” i sit lokale marked
• Landbruget retter sig kun langsomt
• 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 (a la Semler)?
• Virksomhedspant som en positiv værdi –
omsætningsaktiver kan bruges konstruktivt
(Ringkøbing Landbobank)
• Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for banksektoren (egenfinansieringen bør ligge på 35+ %)
• Aktiver, der skal finansieres, er lettere end bygninger,
da de er ramt af både beliggenhedsudfordringer og
indretning til et formål
• Aftale- og kontraktforhold med importører

Perspektiv – omfanget af Corona-krisen og det væsentlige økonomiske tilbageslag for ganske mange industrier
og enkelt-virksomheder forventes i 3. og 4. kvartal at udmønte sig i en stigende arbejdsløshed og et stigende antal
konkurser i en bred vifte af industrier – hårdest i hotel- og
restaurationsindustri, oplevelsesindustri og blandt fremstillings- og servicevirksomheder, der afsætter produkter
til disse industrier m.v. Det vil medføre øgede tab for de
pengeinstitutter, der har bevilget lån og kreditter og sætte
yderligere opstramninger fra ”going-concern”.
Der er ikke udsigt til, at den korte eller den lange rente vil
udvikle sig nævneværdigt – der er indført negative renter
i stort set alle pengeinstitutter for både erhvervs- og privatindlån, hvilket giver nye alternative låne- og kapitalmuligheder, der vil udfordre banksektoren yderligere på deres
fremadrettede indtjeningsevne.
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Bankanalyse og ansvarlige lån
• 33 virksomheder har en soliditet på under 20 – heraf 2
med negativ soliditet
• 2 virksomhed har en negativ egenkapital og negativt
nettoresultat
• 27 virksomheder har et negativt nettoresultat, mens
15 har et negativt nettoresultat og en soliditet på
under 20.
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De 15 virksomheder med et negativt nettoresultat og en soliditet under 20 er fordelt på følgende bankforbindelse:
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Bank				Virksomheder
Danske Bank A/S			
1
Andelskassen			1
Sydbank A/S			1
Spar Nord Bank A/S		
4
Nordea Bank Danmark A/S		
1
Nykredit Bank A/S		
1
Den Jyske Sparekasse		
1
Jyske Bank A/S			
1
Ikke oplyste banker		
4
I alt				15

4

2018

Samlet lån i kr.

2016

2015

2014

Antal ansvarligt lån

Ansvarligt lån
Efter en periode med årligt flere ansvarlige lån er der
i 2016 registreret 4 færre ansvarlige lån, svarende
til en nedgang i det generelle udlånsmarked, der ikke
længere har den samme efterspørgsel efter nogle
år med stærkere konsolidering og øget egenkapital
blandt SMV-virksomheder.

Bankforbindelser - oversigt
• Af de 111 virksomheder oplyser 44 virksomheder ikke bankforbindelser
• Af de 67 virksomheder som oplyser bankforbindelser, er markedsandelen vist nedenfor
Markedsandel fordelt på top10 banker blandt de 67 virksomheder
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Vores verden
Der blev sat strøm til maskinbranchen
Op til Agritechnica 2019 og i hele hypen omkring den kæmpestore event – tegnede der sig i nyhedsstrømmen et tydeligt billede af en maskinbranche, som i høj grad er ved at
tage eldrevne traktorer og maskiner til sig. Det er stadig i
sin vorden, men der er ingen tvivl om, at når der først kommer hul på det, så kommer det til at gå stærkt. Vi tror, at der
kan være store perspektiver i eldrevne traktorer, men det
ville være befriende, hvis det ikke var politisk bestemt, at
el er vejen frem. Her tænkes f.eks. på politikernes luftige
målsætning om, at der fra 2030 udelukkende skal satses på
elbiler i Danmark. Men hvorfor ikke lade industrien selv klarlægge hvilken teknologi der er bedst? Det kunne jo være, at
dieselteknologi faktisk også på den mellemlange bane har
det laveste samlede klimaaftryk?
Med fare for at falde i unåde på de frelstes slagmark må man
have modet til at sætte spørgsmålstegn ved den gængse
og korrekte politiske holdning. Ja, der er helt evident klimaforandringer. Noget er helt sikkert menneskeskabt, men er
det virkelig hele forklaringen på klimaforandringerne. Men
igen; den aktuelle klimadebat er populisme på højt plan fra
vores politikere og de frelste – og mod det kæmper selv en
maskinhandler forgæves.
I Dansk Maskinhandlerforening arbejder vi kontinuerligt på
nye forretningsmuligheder for medlemsvirksomhederne.
Seneste projekt og skud på stammen er et spændende projekt i Tyrkiet. Her har vi haft fornøjelsen af at besigtige og
prøvekøre en prototype el-traktor. Her har opfinderen taget
en god brugt standardtraktor og erstattet den gamle udslidte forbrændingsmotor med en ny frisk el-motor. Bagtøj,
foraksel og førerhus er bibeholdt. Men nu er det en el-traktor med 150 hk og et moment der siger spar to – og den
er forberedt til autostyring. Batterikapaciteten er til godt
8 timers markarbejde, før den skal lades op. Og den er på
vej til Europa. På sigt vil teknologiske løsninger som denne
bidrage positivt til CO2-regnskabet – og ikke mindst ændre
vores branche radikalt – men lad nu branchen selv finde løsningerne. Vi kan godt.
Og apropos Agritechnica 2019. Den fik godt 200 medarbejdere fra medlemsvirksomhederne mulighed for at opleve,
da vi sendte dem på en spændende bustur til Hannover –
fuldt finansieret af vores fællesfonde. Sådan!
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Rekruttering – en succeshistorie i 2019/2020
DM i Skills 2020. Det blev et Danmarksmesterskab med format – og første gang med os som deltagere. Medio januar
2020 blev der afholdt Danmarksmesterskab i Bella Center
Copenhagen. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300
unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de
forskellige fag om at blive landets bedste. Mere end 40 fag
var repræsenteret og over 3 konkurrencedage blev der dystet på livet løs. Lørdag eftermiddag kulminerede det hele
med præmieoverrækkelse forestået af Statsministeren.
Dette års DM i Skills blev besøgt af mere end 40.000 interesserede gæster, hvoraf langt størstedelen er børn og
unge fra folkeskolen – som lige om lidt skal vælge uddannelsesretning. I første omgang handler deres valg om en retning. Den gymnasiale retning eller en erhvervsuddannelse.
Og her er DM i Skills en oplagt mulighed for at præsentere
de mange spændende fag og retninger inden for erhvervsuddannelserne. Vi deltog med Entreprenørmaskinmekaniker som konkurrence-fag og vinderen blev Mikkel Egebjerg
Hansen fra Stemas. Stort tillykke til ham og til faget. Det
er vigtigt, at vi som fag går forrest og viser vejen ind i en
spændende verden af muligheder. Uddannelsen som Entreprenørmaskinmekaniker og Landbrugsmaskinmekaniker er
en af de mest spændende og alsidige erhvervsuddannelser
vi har – og som faglært er karriemulighederne mange i en
spændende og bred sektor.
Dansk Maskinhandlerforening er sammen med Dansk Metal og 3F gået aktivt ind i et spændende samarbejde med
arrangørerne af DM i Skills, og vil fremover deltage hvert
år. DM i Skills skal eksponere erhvervsuddannelserne på en
positiv måde ved at vise de dygtigste EUD- og EUX-elever,
der gennem konkurrencer, yder deres bedste. Desuden skal
mesterskabet ses som talentpleje for de dygtigste elever
ved, at de får muligheden for at yde det ypperste og dermed måske ende som Danmarks, ja måske Verdens bedste
faglærte. Endelig er der den internationale dimension. Ved
deltagelse i internationale mesterskaber – EuroSkills og
WorldSkills får deltagerne i DM i Skills muligheden for at
få prøvet deres kunnen af i en international sammenhæng.
Ved samme lejlighed får de unge og deres lærere et internationalt netværk og muligheden for at se nye og andre
løsningsmodeller, end dem de kender fra Danmark.

Skills-konkurrencerne. Det er lykkedes at komme væk fra
det gamle prædikat gyllemekaniker til at blive anset som
et topmoderne fag i en utrolig spændende branche med
mange muligheder. Spørgsmålet er, om vi kan bruge alle de
nye unge i vores branche. JA det kan vi. Medlemsvirksomhederne skal nok levere lærepladserne. Der er en lang og
stolt tradition i branchen for, at maskinhandlerne tager et
ansvaret på sig. Der er praktisk talt ikke arbejdsledighed i
branchen.

Vi fik også kåret årets vinder af DBL-L 2019. Efter et par
hårde konkurrencedage kunne Daniel Højbjerg løfte trofæet og nyde sejren. Der blev konkurreret i mange forskellige discipliner – der på bedste vis demonstrerede bredden
og diversiteten. Daniel og de øvrige finalister er perfekte
ambassadører for en fantastisk spændende og udviklende
branche. Og det er helt afgørende, at vi har gode rollemodeller. Stærke personligheder, som vil tage en for holdet og
sprede det gode budskab om vores branche. Jesper Bach
Nielsen har taget handsken op, og er i gang med at turnere
rundt til folkeskolerne og fortælle om sin uddannelse og
sit arbejde. Og det er en passioneret branche med stor diversitet og omstillingsevne.

Strukturudviklingen
Igennem mange år har der været fokus på strukturudviklingen i landbruget og følgeerhverv. Der forsvinder årligt
4-6 % danske landbrug. Mange dommedags-profetier har
også spået, at landbrugsmaskinbranchen ville gennemgå
en voldsom strukturudvikling og at danmarkskortet ville
blive tyndt besat. Det er jo også en naturlig konsekvens,
hvis der bliver færre kunder, burde der også blive færre
maskinhandlere. Det er bare ikke tilfældet. Næsten tværtimod. Jo, der er sket, og sker, rigtig meget i vores branche,
især i de sidste 4-5 år, men konsolideringen er sket på ejerskabsniveau (og mærker), og ikke på antal udsalgssteder.
Sidstnævnte er stort set uændret. Og hvorfor så det? Jo,
fordi forsvinder der en gruppe landbrugskunder i et givent
geografisk område giver maskinhandleren ikke bare op
– nej, han finder nye forretningsområder og supplerer og
understøtter sin forretning, så den stadig består.

2019/2020 blev også året hvor en kedelig trend for alvor
blev brudt.
De sidste især 6-7 år har vi fra branchens side arbejdet
målrettet på at vende kurven og øge optaget på ”vores uddannelser” – landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker.
Nu er det endelig lykkedes
Til sommeren 2020 er der nemlig et regulært boom i unge,
som har meldt sig til grundforløbet indenfor ovennævnte
erhvervsuddannelser.
Erhvervsskolerne Aars melder om en stigning på hele 60 %
fra omkring 100 elever sidste år til 160 denne sommer –
hvilket er et historisk stort optag. Heldigvis havde skolen
allerede besluttet at flytte efteruddannelsesaktiviteterne
ud i byen, så man kan rumme de mange elever.

Fokus i debatten er for ensidig på traktorer og mejetærskere. Produktporteføljen kan sagtens udvides, og markedet giver konstant nye muligheder. Hvis en større aktør på
markedet vokser og opererer med længere afstande, så
åbner der sig plads for, at andre aktører kan byde ind på
den lokale service. Men omstilling kræver fremsyn, mod og
mandshjerte og ikke mindst dedikerede medarbejdere som
rygrad. Der stilles store krav til medarbejderne, særligt i relation til den rivende teknologiske udvikling. Det er vigtigt
at følge med og holde sig orienteret om de seneste trends.
Medarbejderne i medlemsvirksomhederne er så alsidige og
dygtige, at det ikke er noget problem at differentiere sig.

At uddannelserne nu er blevet et ”modefag” er en kombination af mange initiativer og resultatet af et tæt samarbejde mellem Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal,
3F og Erhvervsskolerne Aars. Det er ret unikt, at en uddannelsesinstitution og en arbejdsgiverorganisation samt
arbejdstagerorganisationer kan samarbejde så tæt og med
så positivt et resultat. Sammen har partnerne fået markedsført uddannelsen via de årlige DBL-konkurrencer, fået
sendt unge ud i Verden med TV-dækning og fået vist faget
frem ved nationale og internationale Skills mm.

I relation til strukturudviklingen kan man drage en parallel
til bilbranchen, hvor mærkerne vil konsolidere sig omkring
større forretninger, men i dag må bilforhandleren gerne
have flere mærker under samme paraply. I bilbranchen er
der mange lokale værksteder. Det er det samme her med
landmændene, der gerne vil have et lokalt tilhørsforhold til
deres værksted. Det er en bred branche vi repræsenterer
med utallige muligheder og mange spændende følgeerhverv.

Hos Dansk Maskinhandlerforening er vi særligt stolte over
fremgangen i en tid, hvor mange fag ellers har svært ved
at få gang i rekrutteringen.
Det er et brand, som vi har bygget op fra de første DBL-konkurrencer for godt 6 år siden kulminerende med Live-værksted under det seneste Agromek. Undervejs har vi fået
flotte præstationer fra vores lærlinge til Euro og World
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Verden omkring os
Velkommen til virkeligheden
Så blev det hverdag. Den nye regerings hvedebrødsdage
er ovre og skåltalerne er forstummet. Nu skal der leveres
til de rød-grønne støttepartier. Fremrykningen af kravene
til efterafgrøder er startskuddet. Og vi kan vist roligt konstatere, at med den nuværende politiske situation bliver
det ikke nemmere at være maskinhandler, for det bliver
ikke nemmere at være landmand. Og vi hænger sammen
som ærtehalm. I Bruxelles er forhandlingerne om EU’s nye
budget i gang, og et meget vigtigt parameter er selvfølgelig, hvordan landbrugsstøtten kommer til at se ud de
næste 7 år. Den vil blive reduceret ja, men det bliver også
spændende at se, hvor stor en andel, der vil blive hægtet
op på miljø og grønne krav. For det har en betydning.
I gennemsnit er 2/3 af en landmands indtægt baseret på
subsidier. Så det er bundlinje, der er tale om, og dermed
også investeringslyst og mulighed. Selvfølgelig skal vi
passe på vores miljø og tage klimadagsordenen seriøst –
det gør vi også. Maskinbranchen vil gerne tage stafetten
og gå forrest, men det skal være en faktabaseret disposition og ikke baseret på følelser. I relation til dette fik vores
mantra omkring diesel vs. el lidt moralsk opbakning, da en
rapport fastslog, at en elbil skal køre 219.000 km, før den
samlet set udleder mindre CO2 end en tilsvarende bil med
nyeste dieselmotorteknologi. Vi har også endnu til gode
at se det samlede finansielle regnestykke for den grønne
omstilling og 70 % reduktionsmålet.
Det er nemt for levebrødspolitikere at komme med populistiske paroler, men det er svært at se regningen
ende hos andre end erhvervslivet herunder landbruget, maskinhandlere og bilister. Men hvad
betyder det, når man som offentligt forsørget genfødt frelst skabskommunist
bor i indre København og lever af havremælk, svamperisotto og halalslagtet
selleribøf...
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Hverdagens helte – hvem er det?
At det meste af verden befinder sig i en helt uvirkelig situation, kan de fleste nok hurtigt blive enige om. Corona
har vendt op og ned på rigtig mange ting. Og omfanget
er kommet bag på langt de fleste af os. Hvem havde reelt
forudset det for bare et halvt år siden? Havde vi dengang
haft den viden vi har i dag, ville meget nok også have set
anderledes ud i skrivende stund.
Tag bare de i foråret gennemførte overenskomstforhandlinger, der set i bakspejlet nærmest blev forhandlet i en
helt anden tid. Danmark er gået fra en overskudssituation
til en kamp om at fastholde erhvervsliv, arbejdspladser og
få en hverdag til at hænge sammen. I lyset af hele situationen omkring Corona, vil der uundgåeligt opstå spørgsmål
og diskussioner om effekten af de forskellige tiltag og om
de er baseret på en sundhedsfaglig vurdering eller om det
er en politisk beslutning. Det er en svær diskussion, for
hvad er et menneskeliv værd? Hvordan gøres det op i relation til tabt velstand, konkurser, arbejdsløshed og økonomisk armod? Men det er en nødvendig diskussion. Og den
diskussion vil helt sikkert også præge eftertiden.
På den korte bane handler det om at holde hjulene i gang
og her har vi flere gange hørt vores regering bruge begrebet ”hverdagens helte” om de offentligt ansatte og især
landets sundhedspersonale og indsatsen mod Corona. Men
dybest set passer de vel bare deres arbejde? Hverdagens
helte er jo i lige så høj grad de privatansatte som f.eks.
maskinhandlernes montører, lagerfolk osv. som holder
landbruget kørende 24/7. Og de selvstændige som
f.eks. landmanden. Uden deres fælles indsats er der ingen fødevarer. Det er de
privatansatte og de private virksomheder, der betaler skat, så vi har en
offentlig sektor. Tingene hænger
sammen og den offentlige og
private sektor er gensidigt
afhængig af hinanden – så
glem ikke, at alle er hverdagens helte, hvis vi skal
blive i den terminologi.

Afsætning af traktorer
I 2019 blev der i alt nyregistreret 1.793 stk. i kategorierne
landbrugstraktorer og have/park traktorer. Det fordeler sig
på 1.755 stk. landbrugstraktorer og 38 stk. have/park traktorer. Til sammenligning var det totaltal i 2018 1.459 stk.
Det vil sige, at der har været en flot stigning på ca. 23 %.
I 2020 er der fra januar til og med august solgt 1.000 stk.
i de to kategorier fordelt på 969 landbrugstraktorer og 31
have/park traktorer. Samme periode sidste år var totaltallet 1.060 stk. fordelt på 1.038 landbrugstraktorer og 22
have/park traktorer.

Som bekendt var traktormarkedet i foråret ramt af Corona-krisen, hvor traktorproducenterne måtte indstille arbejdet på fabrikkerne for en periode. Det gav udslag på indregistreringsstatistikkerne i slutningen af foråret.
Med baggrund i det var en nedgang forventelig, men traktormarkedet er dog ikke faldet voldsomt og ligger per
31. august ca. 6 % under sidste års niveau.
Tidligere har beretningen indeholdt tal for salg af mejetærskere, finsnittere og pressere. Landbrugsstatistik.dk
som indsamlede disse tal er lukket. Der gøres forsøg på
at starte op igen, men der er endnu ikke afklaring på det.
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NB. Grundet ændring hos statistikudbyder er der lavet nye opdelinger af kategorier. Derfor er tallene ikke direkte sammenlignelige med tidligere år. De tal, vi bruger fremover, er landbrugstraktorer og have/park traktorer. Kilde: Landbrugsmedierne
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Året i landbruget
Dato tyranni
Dette afsnit kan begynde der, hvor sidste år sluttede nemlig
ved problemerne med faste datoer for, hvornår der skal være
etableret efterafgrøder for at tilfredsstille myndighederne.
Mange er tvunget til at overholde disse tidsfrister meget strikt,
da det ellers vil betyde yderligere begrænset brug af kvælstofgødning.
På grund af sidste års nedbørsmængder var det svært at nå
denne tidsfrist. August måned var tør og varm, derfor kan det
ikke være begrundelsen i år. Til gengæld har hverken varme
eller mangel på nedbør formået at modne kornet på markerne
inden tidsfristen. Argumenterne for en dispensation er dermed
svære at finde grundet de gunstige forhold.
Disse problemstillinger viser sig mest i Vendsyssel, da vejret
ofte betyder, at marker og afgrøder i denne del af landet er
lidt senere tilgængelige set i forhold til andre landsdele. Det er
meget vigtigt, at man i Folketinget bliver opmærksom på dette problem, så det der af mange opfattes som et uforståeligt
”dato tyranni” ændres til fornuftige regler, der tager højde for
de regionale forskelle i Danmark, som betyder meget i forhold
til afgrødernes vækst, og at landmanden ikke bare selv kan bestemme, hvornår der kan høstes.
Der har været en del forskellige artikler i medierne, hermed lige
tre eksempler:

1: Efterafgrødefristen 20. august tvinger Martin
Skamriis Andreasen til at høste sin umodne maltbyg
og snitte sin økologiske halm
Martin Skamriis Andreasen, ny omlagt økologisk landmand i
Vendsyssel, er dybt frustreret over kravet om, at han skal have
etableret sine pligtige efterafgrøder senest 20. august. Det be-

Martin Skamriis har skårlagt de to yderste skår af sin maltbygmark,
som er solgt til det lokale bryghus i Løkken. Foto: Privat
Dansk Maskinhandlerforening
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på de 7,5 hektar, han skal have med pligtige efterafgrøder. El-

2: Fra i år skal landmændene så flere
efterafgrøder end normalt

lers kan han ikke nå at få efterafgrøderne i jorden til 20. august,

Landmand Robert Lynge Andersen fra Struer har set sig nødsa-

som han skal, hvis han vil undgå træk i kvælstofkvoten.

get til at bruge Roundup for at modne sine afgrøder hurtigere,

tyder, at han i disse dage høster sin knap nok modne maltbyg

så han både kan nå at høste og derefter så efterafgrøder.

Til bryghus

”Det er den mulighed, jeg har. Jeg prøver at overholde landets

”Det er vårbyg. En maltbygsort, som skal bruges i Løkken Bryg-

love. I min verden er det fuldstændig hul i hovedet og jeg er

hus. Den ser moden ud, men det er den ikke: der er stadigvæk

pissefrustreret over det”, siger han til DR P4 Midt & Vest.

mange bløde kerner i den”, siger Martin Skamriis Andreasen.

Hvis landmændene ikke når at så inden midnat i aften, må de

Han har forsøgt at skårlægge maltbyggen for at tvangsmodne

bruge mindre kvælstof til gødning i næste sæson.

den, men det er ikke nok, så nu forudser han, at han skal bruge

Hos Landbrug og Fødevarer vil de gerne have et mere fleksibelt

kræfter og ressourcer for at få det tørret ned, trods det perfekte

system for at så efterafgrøder – og flere virkemidler til at mind-

høstvejr med sol og varme.

ske kvælstofudvaskningen.

Snitter økohalmen

”Det mener vi vil lette landmandens bekymringer for de her

Tidspresset betyder også, at Martin Skamriis snitter og nedplø-

meget skærende datokrav”, siger chefkonsulent Søren Thorn-

jer sin økologiske halm i stedet for at bjærge den.

dal Jørgensen.

Han har aftalt med en konventionel kollega, at han i stedet køber noget vårbyghalm af ham.

I Struer ser landmand Robert Lynge Andersen gerne, at datofristen er forskellig fra landsdel til landsdel.

”Jeg snitter min økologiske halm, som jeg skulle have strøet og

”Thy, Mors og Nordjylland har utrolig svært ved at nå det, for

fodret mine dyr med. Det er da mega-tåbeligt, at jeg skal snitte

vores afgrøder modner senere end i det østlige og sydlige Dan-

min egen halm for at gå ud og købe konventionel halm”.

mark”, siger han.

Martin Skamriis Andreasen synes, det er datotyranni af værste
skuffe, at efterafgrøderne skal være etableret på en bestemt

3: Tilsvarende har Lars Langskov Nielsen fra Nordfyn

dato, der hverken tager hensyn til vejrmæssige udsving eller til

den 19. august 2020 lagt en video på nettet hvori han bekla-

geografiske forskelle.

ger sig over at måtte høste en tydelig grøn og umoden havre
alene på grund af datotyranniet, da han SKAL have sået efteraf-

For selvom 2020 har budt på noget nær perfekt høstvejr, så

grøden senest den 20. altså dagen efter… han bedømmer at

udligner det ikke den forskel, der er på syd og nord i Danmark

havren, som høstes, godt kunne have

og i det hele taget har han svært ved at se fornuften i, at der

behov for yderligere 7-10 dage, inden

overhovedet skal gælde en bestemt dato.

den ville være helt moden til høst!!

”Vi vil jo hjertens gerne have efterafgrøder – vi sår efterafgrøder

Hvilket derfor betyder en del tørreom-

i alt, vi overhovedet kan. Men kravet burde være, at man senest

kostninger for at tvangsmodne og der-

10 dage efter høst skal have sået efterafgrøderne. Man skal

ved få fugten ud af kernerne.

bare lade være med at trække ned over hovedet på os, at det
skal være inden den og den dato”!

Det kunne være ønskeligt, at man tog
hensyn til såvel regionale forskelle, som det aktuelle vejr har

Martin Skamriis Andreasen understreger, at problemet er stort

været på så tidspunktet men også i hele vækstperioden, eller

for både konventionelle og økologiske nordjyder.

endnu bedre bare have en absolut tidsfrist for etablering af ef-

”Vi nordjyder står med det samme problem uanset om vi er kon-

terafgrøder efter normal høst af primærafgrøde, det vil godt nok

ventionelle eller økologer: Vi er bare 14 dage senere på den end

give forskellige tider, som er svære at kontrollere og forskellige

resten af landet. Det er ikke tilfældigt, at bøgen springer ud på

tider for, hvor længe efterafgrøderne kan optage kvælstof, men

Fyn og Sjælland først. Der går altså 14 dage mere, inden den

det vil højst sandsynligt give en langt bedre forståelse ved de

springer ud heroppe”.¨

enkelte landmænd.
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Planteavlere med bedste resultat i årevis

Som mange sikkert husker, så var der mere nedbør i 2019 i for-

For heltidsbedrifter med planteavl var 2019 et godt år. Drifts-

hold til 2018, som gav planterne gode vækstbetingelser, men

resultatet blev 0,8 mio. kr. i gennemsnit, hvilket er det bedste

hvordan blev høstresultaterne?

for indeværende tidsserie i statistikbanken, JORD2. Resultatet
skyldes især en høst, der målt på udbytte per ha var bedre, jf.
statistikbanktabellen HST77.

Regnskabsresultater for landbrug
		 Heltidsbedrifter			Deltidsbedrifter		

Alle

2017
2018
			

2019*
2017
2018
2019*
2017
2018
2019*		
antal							

Bedrifter
Arealanvendelse, ha192
Dyreenheder, antal

9 763

9 563

8 763

194
217

204
221

37
230

17 091
bedrift

16 464

16 449

26 854

26 027

25 211

37
40
93
95
97
6
7
7
83
85
84
1.000 kr. pr. bedrift						
Bruttoudbytte
7 488
6 804
8 475
426
439
509
2 994
2 777
3 278
Driftsomkostninger
6 080
6 232
6 650
443
471
501
2 492
2 588
2 639
Resultat af primær drift
1 408
572
1 825
-17
-32
7
501
190
639
Finansieringsomkostninger
938
878
959
77
78
93
390
372
394
Generelle driftstilskud
476
472
487
79
82
88
223
226
227
Driftsresultat
946
166
1 353
-15
-28
2
334
44
472
Driftsresultat efter ejeraflønning
474
-301
861
-185
-198
-166
55
-236
191
pct., pr. bedrift									
Afkastningsgrad
3,2
1,3
4,0
-1,4
-1,5
-0,8
2,1
0,6
2,7
Soliditetsgrad efter hensættelser
23,7
23,1
23,0
47,6
45,9
43,6
31,2
30,4
30,0
Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.
*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD1, JORD2, JORD3, JORD6, JORD7 og JORD8

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

Bedrifter

2017

Malkekvæg
2018 2019*

2 509

2 380 2 267
181
361

Malkekvæg, øko.
2017 2018 2019*
317

171
366

227
315

351

378

238
323

256
337

Svin
2017 2018 2019*

2017

antal
2 208 2 222

1 047

985

792

pr. bedrift
189 171
192
80
379 376
389
112
1.000 kr. pr. bedrift		

78
118

92
93

2 055

Pelsdyr
2018 2019*

Arealanvendelse, ha
Dyreenheder, antal

171
347

Bruttoudbytte
Driftsomkostninger

8 200
6 637

8 261 8 674
7 211 7 402

9 229 8 788 9 601
7 288 7 641 7 903

Resultat af primær drift
Finansieringsomkostninger
Generelle driftstilskud
Driftsresultat

1 563
942
519
1 140

1 050 1 272
937 881
550 476
663 867

1 941 1 146 1 698
1 084 1 139 1 184
614
639 656
1 470
646 1 171

2 710 444
1 248 1 038
403 359
1 866 -235

4 507
1 214
415
3 708

363
479
172
56

-805
292
174
-923

-594
373
203
-764

- bedste fjerdedel

2 726

1 970 2 289

3 259 2 062 2 770

4 560 1 070

7 922

861

4

-18

12 592 10 130 15 091
9 881 9 686 10 583

5 173 4 127 3 542
4 809 4 931 4 135

Planteavl
2017 2018 2019*
2 597 2 560
269
11

2 254

281
12

300
14

4 062 3 938
3 271 3 245

4 804
3 556

791
948
620
463

693
998
623
318

1 248
1 092
674
829

1 556 1 319

2 148

- dårligste fjerdedel
76
137 -249
240 -492
-6
81 -1 843
771
-620 -2 084 -2 093
-381 -657
-116
Driftsresultat efter ejeraflønning
619
137 320
956
99 597
1 399 -699 3 224
-463 -1 418 -1 266
51
-95
381
pct., pr. bedrift															
Afkastningsgrad
4,2
2,8
3,1
4,5
2,6
3,7
5,2
0,7
8,4
0,1
-4,4
-3,8
1,8
1,6
2,6
Soliditetsgrad efter hensættelser
14,5
13,7 14,3
18,7 17,6 16,3
19,8 19,0
22,0
32,0 32,3 31,6
31,6 31,2
29,7
Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.
*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD2 og JORD7
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Bytteforholdet for dansk jordbrug steg
med 6 % fra 2018 til 2019

på hvede steg i 2019 med 7 % ift. 2018 til et prisindeks på

Prisforholdene set fra producenternes side blev således for-

vægtmæssigt er det næststørste kornprodukt, steg med 1 %

bedret. De var dog stadig lidt dårligere end i 2017, men sam-

ift. 2018 og havde i 2019 en indeksværdi på 108 ift. 2015 og

menlignet med 2015 var de 1 % bedre. Bytteforholdet opgøres

en faktisk pris på 129 kr. per hkg., jf. tabel 1.3.

117 ift. 2015, eller i faktiske priser 134 kr. per hkg. Byg, som

som den pris, producenterne får for deres salgsprodukter konRug, havre og triticale faldt i pris ift. 2018, men priserne ligger

tra udgifter til produktionen.

over priserne i basisåret 2015. Grundet den forholdsvise minPriserne på vegetabilske salgsprodukter fra mark steg med 2

dre produktion har de ikke samme indflydelse på det samlede

% ift. 2018. I forhold til 2015 var priserne 8 % højere. Blandt

prisindeks som byg og hvede.

landbrugsafgrøderne steg korn med 3 % i 2019 og raps med
1 %, mens frø faldt med 5 %. For korn er prisniveauet i januar

Kornpriserne afspejler en international tendens. Den samlede

2020 16 – 20 % lavere end året før, hvor priserne var påvirket

produktion på verdensplan af hvede og byg for 2019 var den

af tørkehøsten i 2018.

næststørste ifølge International Grains Council. Her henvises til
www.igc.int/en/default.aspx. I forhold til den ringe høst i 2018

Sammenlignet med Tyskland, Holland, Storbritannien og Polen

i Danmark blev høsten i 2019 god. Hvedehøsten blev 77 %

havde Danmark den største stigning i bytteforholdet. Sammen-

større i 2019 og byghøsten steg 6 % ift. året før.

ligningen med de fire lande er valgt, fordi de har et tæt hanPriser på vedligeholdelse og reparation steg 1 % i forhold til

delsmæssigt forhold til Danmark.

2018, til indeks 106 ift. 2015. Andre varer og tjenesteydelser,
Der har været prisstigning på korn både i 2018 og 2019, hvor

som værdimæssigt udgør over 20 % af produktions-faktorerne

vejret især i 2018 har haft en negativ effekt på høsten, hvilket

var uændret ift. 2018 og havde indeks 107 ift. 2015.

har medført stigningen. Korn udgør over halvdelen vægtmæssigt i indekset for den vegetabilske salgsproduktion. Hvede, der

Priserne på investeringsgoder steg 1 % ift. 2018 til indeks 105

vægter tungest, har haft en stigende pris siden 2016. Prisen

ift. 2015. Bygningsinvesteringer og inventarinvesteringer steg
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med 1 %. Vægtmæssigt udgør investeringsgoderne 14 % af

Forpagtningsafgiften per dyrket hektar faldt 1 % ift. 2018 til

produktionsfaktorerne.

indeks 104, hvilket betyder at den stadig ligger højere ift. prisen i basisåret 2015. Ejendomsskatter steg med 1 % til indeks

De foreløbige priser for udsæd viser en stigning på 2 % til

106, hvilket svarer til 361 kr. per ha. Købsprisen på landbrugs-

indeks 112 ift. 2018. Prisen på såsæd på de mest udbredte

jord steg 4 % ift. 2018 til indeks 99, svarende til en aktuel

kornsorter i Danmark vinterhvede og vårbyg lå på hhv. 316 kr.

købspris på kr. 138.000 per ha. Det seneste års købspriser er

per 100 kg og 321 kr. per 100 kg i 2019.

dog foreløbige. Ud af jordbrugets 2,6 mio. ha landbrugsjord blev
1 mio. ha. eller 40 % forpagtet i 2018 if. landbrugs – og gartne-

Det samlede prisindeks for energi steg med 3 % ift. 2018 til

ritællingen i 2018.

indeks 119. Mens prisen på el har været stabil de seneste år
anvendes enkelte steder i væksthuse samt klimastalde til små-

De danske sukkerroedyrkere opnåede i 2019 det
næsthøjeste udbytte i roerne nogensinde

grise, og diesel (til traktorer og andre maskiner), haft væsentlig

Med et gennemsnit på 13,5 tons sukker per ha er udbyttet kun

større udsving i prisen. Dog steg prisen i 2019 på fyringsolie

overgået af 2014. Sukkerprocenten var den laveste i mange år

og diesel med 5 %, hvilket er væsentligt mindre end de foregå-

med kun 16,8 % i gennemsnit, men et rodudbytte helt i top på

ende år. Fyringsolie er dermed 29 % dyrere end i 2015, mens

80,2 tons per ha trak udbyttet op på det flotte resultat.

diesel er 33 % dyrere.

”Arealet af sukkerroer var med 29.066 ha ca. 5.000 ha mindre

og i 2019 viste indeks 104, har prisen på fyringsolie, som bl.a.

end året før – og dermed også mindre end det, der er brug for til
Prisen på gødningsstoffer faldt i 2019 i forhold til året før med

at fylde fabrikkerne helt op. Antallet af dyrkere er også reduce-

3 % til indeks 91, hvilket dermed er 9 % lavere end i basisåret

ret – både som følge af det mindre kontraherede areal men også

2015. Enkeltgødninger faldt med 5 % i pris, mens prisen på

som følge af den almindelige strukturudvikling, så vi i 2019 var

blandingsgødninger var uændret. Størst indvirkning på den

821 dyrkere mod 930 i 2018”, lyder det i formand Jørn Dalbys

samlede prisudvikling (indgår med størst vægt) har Ammoni-

beretning.

umnitrat NS 24-6 m Mg., der faldt med 7 %.

I gennemsnit faldt arealet per dyrker derfor en smule og er nu

Af andre omkostninger relateret til produktionen i landbruget

på 35,4 ha med sukkerroer per dyrker. Det er fortsat blandt de

er bl.a. udgiften til maskinstationer, der steg 12 % ift. 2018 til

absolut højeste i EU.

indeks 116. Forsikringer steg 2 %. Arbejdslønnen steg 2 %. til

”Renheden endte på et fint niveau med 89,4 %, hvilket jeg vil

indeks 107 for både tarif B og tarif C. Disse elementer indgår

betegne som et mere normalt niveau efter den ekstremt høje

ikke i det samlede indeks for produktionsfaktorer, jf. metode-

renhed i 2018 under de meget tørre forhold”, lyder det videre

beskrivelsen.

i beretningen.

Prisudviklingen for udvalgte animalske slagsprodukter
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Svin gav bedste resultat i mands minde
De godt 2.000 danske heltidsbedrifter med svin havde i 2019
et driftsresultat på 3,7 mio. kr. i gennemsnit. Det svarer til en
afkastningsgrad på 8,4 %, og er dermed det bedste resultat i
mange år. Vi skal tilbage til 1989 for at finde et bedre afkast
i svineproduktionen, hvilket fremgår af statistikbanktabellen
JORD100. Driftsresultatet er det beløb, der er tilbage til ejerens aflønning, egenfinansiering af investeringer og afvikling
af gæld.

Høje svinepriser pga. afrikansk svinepest
Afregningsprisen på svinekød begyndte at stige kraftigt fra et

mio. kr. til 38,9 mio. kr. mens driftsresultatet steg fra 2,8 mio. kr.

lavt niveau i foråret 2019 som følge af udbrud af afrikansk svi-

til 22,8 mio. kr. fra 2018 til 2019.

nepest i Asien, hvorved udbuddet af svinekød blev mindre. Prisnåede rekordniveau i februar-marts. Herefter har Corona lagt

Kina har i første halvår af 2020 mere end
fordoblet sin import af svinekød

en dæmper på efterspørgslen og medført lavere priser.

Dansk svinekødseksport til Kina stiger kraftigt. Kina er med al

stigningerne fortsatte ind i 2020, hvor afregningen per svin

tydelighed ikke kommet fri af sin afhængighed af import af sviBag tallene i artiklen: Gunstige tider for danske svineproducen-

nekød fra andre lande.

ter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande, her er sammen-

Afrikansk svinepest har i forvejen gjort et godt indhug i landets

hængen mellem sygdomsudbrud blandt husdyr og gunstige

svinebestande, og for tiden fortsætter importen af svinekød

tider for danske svinebedrifter analyseret.

med at stige og stige.
Tal, som nyhedsbrevet Markedsnyt for grisekød bringer, viser at

Høje svinepriser bag mere end en
tredobling af overskuddet

kineserne i årets første 6 måneder har øget importen af fersk

Avlscenter Rønshauge med omkring 30 ansatte, indskriver sig

Det svarer til en fremgang på 153 %.

og frosset svinekød fra 818.703 kg til 2.074.136 ton.

nu også i rækken af svineproducenter, der kom rigtig godt ud af

Nedtur i Japan

2019 med et tocifret millionoverskud.

Mens der er solid fremgang for dansk svinekød i Kina, er billedet
Helt præcis lyder overskuddet på 19.034.854 kr. efter skat og

knap så positivt på det japanske marked, hvor den totale mæng-

24.262.814 kr. før skat hos avlscentret, der ejes af familien

de af dansk svinekød i årets første 6 måneder er skrumpet ind

Kring. Året før var overskuddet 5,2 mio. kr. efter skat og 6,7

med 31,9 % trods et marked, der totalt set kun er gået 0,6 % til-

mio. før skat.

bage. Danmark er dog fortsat en vigtig aktør for japansk import

Samtidig blev avlscentrets bruttofortjeneste fordoblet fra 19,3

af svinekød ved at være den femtestørste eksportør.
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Danish Crown er godt forberedt på Brexit,
uanset om Storbritannien og EU inden nytår
bliver enige om en frihandelsaftale, eller det
ender med et hårdt Brexit

Lige nu fylder behovet for at importere fødevarer ikke meget
for briterne, men Lars Albertsen, der har boet over 20 år i England, er ikke i tvivl om, at det kan blive et hedt emne, hvis det
ikke lykkes at få en aftale på plads med EU.

Når uret runder midnat fredag aften den 31. januar 2020, er
skilsmissen mellem EU og Storbritannien en realitet, skriver

- Jeg er helt overbevist om, at briterne fortsat vil foretrække

Danish Crown i en pressemeddelelse. Godt 47 års økonomisk

dansk bacon og generelt fødevarer fra EU, for de britiske for-

og politisk ægteskab er slut. Nu har de to parter få måneder til

brugere og forbrugerorganisationer er markante, når det gæl-

at blive enige om rammerne for, hvordan man fremover vil leve

der krav til eksempelvis dyrevelfærd. Det udelukker selvfølge-

som naboer.

lig ikke muligheden for, at briterne engang i fremtiden åbner for
import af grisekød fra USA eller Brasilien, men det ligger ikke

I værste fald kan Danish Crowns samlede omsætning i frem-

lige for på grund af de to landes store forbrug af antibiotika og

tiden blive pålagt told og højere omkostninger til logistik på

ikke mindst væksthormoner, siger Lars Albertsen.

grund af det, der ofte benævnes som tekniske handelshindringer, men det skræmmer ikke Danish Crowns globale salgsdirek-

Danish Crowns eksporterer årligt svinekød til Storbritannien

tør Lars Albertsen.

for cirka 3 milliarder kroner og forædlede produkter fra Danish
Crowns datterselskaber for omkring 800 millioner kroner.

Storbritannien importerer mellem 30 og 40 % af alt det kød, de

Forbrugerne får nu hjælp til at vælge dansk oksekød- og kal-

spiser, så de vil fortsat skulle importere store mængder kød,

vekød

så jeg er ikke bange for, at det britiske marked smuldrer for os.
meget i kurs, at vores varer bliver så dyre, at briterne skærer

Udvalgte supermarkedskæder sælger okseog kalvekød med klar dansk mærke

ned på antallet af bacon sandwich og deres elskede bacon til

Danish Crown Beef, Friland, Himmerlands kød og Skare Meat

morgenmaden.

sætter nyt mærke på de produkter, der bliver leveret til Lidl,

Det, der kan komme til at ramme os er, hvis pundet falder så

Aldi og Rema 1000. Dermed kan kunderne nu dårligt overse,
Danish Crown er godt forberedt på et no deal-scenarie, og orga-

hvilke produkter der er danske. Logoet er en del af en kampag-

nisationen er gearet til at kunne håndtere stort set enhver form

ne som Landbrug & Fødevarer står bag i samarbejde med slag-

for papirarbejde. På det område har Danish Crown allerede stor

terierne og kvægproducenterne.

erfaring, da eksempelvis eksport til Japan og Kina kræver ganske meget administrativt. Samtidig er der skabt overblik over

Kommunikation om det nye mærke vil blive fulgt op med uden-

hvilke logistiske udfordringer, Brexit kan udløse, hvis parterne

dørs reklamer, og kampagner på sociale medier, foreløbig frem

ikke enes om en aftale, skriver Danish Crown.

til november.
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mensætningen afhænger derfor også af antallet af malkekøer.
Således udgør køerne ca. 40 % af slagtningerne og ca. 45 %
af produktionen af okse- og kalvekød. Ungtyrene, som er den
mest specialiserede kødproduktion, udgør ca. 30 % og har klart
den højeste slagtepris.
Prisen på kælvekøer og kælvekvier til levebrug faldt med hhv. 2
% og 1 % ift. 2018, jf. tabel 1.4. Prisfaldet på levedyr har i 2019
været lidt mindre end på slagtedyr.

Nemmere at få øje på

Den jyske mælkeproduktion er vokset
med 877 mio. kg de seneste 10 år

”Det kan ellers være svært at se, hvor et produkt faktisk er pro-

Tankbilerne med mælk har fået mere og mere travlt i det jyske

duceret og gennemskue, hvor dansk det er. Det ændres nu med

de seneste 10 år. Den samlede jyske mælkemængde er nemlig

det danske mærke på okse- og kalvekød, fortæller Mette Jasper

vokset med hele 877 mio. kg fra 4,243 mia. kg til 5,120 mia. kg

Gammicchia, afdelingsleder, Handel, Marked & Ernæring i L&F.

viser Mejeriforeningens årlige statistik.

Branchen har været presset og mistet værdifulde kunder i ud-

På Fyn er mælkeproduktionen vokset mere beskedent med 6

landet og herhjemme, der på grund af Corona har aflyst arran-

mio. kg fra 257 til 263 mio. kg mælk.

gementer og fester i stor stil.

På Sjælland er der registreret en marginal retræte på 2 mio. kg
fra 234 til 232 mio. kg.

Støtte til virksomheder
Epinion har for L&F fortaget forbrugerundersøgelser, der viser,

Mejeriforeningens opgørelse viser ikke, hvor mange mælkepro-

at 31 % af danskerne efter Conora vil foretrække at købe endnu

ducenter der er i de enkelte landsdele. Konsulterer man databan-

flere danske produkter, og 29 % vil i højre grad støtte danske

ken hos Danmarks Statistik, viser der sig dog følgende udvikling:

virksomheder.
•

Stigningen er mere markant, når det kommer til kød. Fra februar

1.184 færre mælkeproducenter i hele Danmark fra
2010 til 2019 (i 2019: 2.690 stk.)

til juni er andelen, der siger, de vil købe mere dansk kød steget
fra 30 % til 52 %.

•

»Vi er stolte af de produkter, dansk landbrug producerer. Dansk

•

33 færre mælkeproducenter i Region
Hovedstaden fra 2010 til 2019 (i 2019: 40 stk.)
71 færre mælkeproducenter i Region Sjælland
fra 2010 til 2019 (i 2019: 71 stk.)

okse- og kalvekød er både bæredygtigt og lever op til strenge
•

krav for dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, og det vil forbru-

473 færre mælkeproducenter i Region
Syddanmark fra 2010 til 2019 (nu 1.035 stk.)

gerne gerne støtte« siger Mette Jasper Gammicchia.
•

Priserne på kvæg i alt faldt 7 % fra 2018 til 2019

345 færre mælkeproducenter i Region
Midtjylland fra 2010 til 2019 (nu 923 stk.)

•

Prisen faldt for alle grupperne af kvæg. Dette medførte, at den

261 færre mælkeproducenter i Region
Nordjylland fra 2010 til 2019 (nu 598 stk.)

gennemsnitlige afregningspris for oksekød faldt med 6 % ift.
2018. Prisen på oksekød var højest i 2013, når man ser på pe-

Priserne på kvæg, mælk og minkskind faldt med hhv. 7 %, 4

rioden fra 2010 til 2019.

% og 11 % ift. 2018, mens prisen på fjerkræ var uændret. De
Produktionen af okse- og kalvekød faldt fra 2018 til 2019, og

animalske produkter indgår vægtmæssigt med 69 % af den

er nu 2 % over basisåret 2015, jf. tabel 1.2. Til gengæld er pris-

samlede salgsproduktion. Heraf udgør kød og levende dyr 55

indekset på kvæg 9 % lavere end i basisåret 2015.

%, mens produkter fra husdyr (mælk, æg, skind) udgør resten.

I Danmark hænger slagtninger af kvæg og kødproduktionen

Dyrlægeudgifter og medicin er steget med 2 % if. 2019 og lig-

tæt sammen med mælkeproduktionen. Omfanget og sam-

ger dermed 1 % over niveauet i 2015.
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Prisen på foderstoffer steg 2 % sammenlignet med 2018. En-

”Tidligt i Corona-krisen mærkede vi en øjeblikkelig nedlukning

keltfoderstoffer steg med 3 %, mens foderblandinger steg med

af importen af protein fra Kina. I denne nedlukning havde vi i

1 %. Blandt enkeltfoderstofferne var der store forskelle i pris-

Vestjyllands Andel heldigvis mulighed for at strække os igen-

udviklingen. Foderbyg steg med 3 %, foderhvede og fiskemel

nem perioden med de søstjerneproteiner, vi havde på lager. Det

steg begge med 8 %, mens sojaskrå, som har stor vægt, faldt

understreger dog med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at vi er

med 1 %. Størstedelen af foderblandingerne havde mindre pris-

i stand til at forsyne os selv. Og her har vi en tyrkertro på, at vi

stigninger og stort set alle, undtagen kalvefoderblanding med

står med et projekt og en mulighed for at bære dansk landbrug

højt proteinindhold og fuldfoderblanding til høns ligger under

ind i det næste årtusinde”, lød det fra Steen Bitsch

indeks 100.
duktionsfaktorerne, og er den økonomisk set mest betydende

En anden proteinholdig afgrøde som
flere prøver er hestebønner

varegruppe i produktionen.

Hestebønne (Vicia faba), også kendt som favabønne, valsk bøn-

Samlet udgør indkøbte foderstoffer værdimæssigt 34 % af pro-

ne og vælsk bønne, er en etårig art i ærteblomst-familien. Det

Vestjyllands Andel, Ausumgaard, SEGES og R&D
Engineering & Automation har haft officiel
indvielse af Danmarks første gårdanlæg til
bioraffinering af græs

er ikke en bønne, men en vikke. Blomsten er hvid og normalt fra

Fødevareminister Mogens Jensen, lagde i sin åbningstale bl.a.

Favabønner bruges sammen med kikærter, til at lave falafel,

vægt på, at græs er ét af de bæredygtige, lokalt producere-

som er en populær form for fastfood i Mellemøsten. De kan

de alternative proteiner, som skal være med til at nedbringe

også bruges til at lave grød og brød, imens stegte fababønner

mængderne af importeret soja.

bliver brugt som snacks.

”På gourmet-restauranter landet over har det nye nordiske køk-

Det kan erfaringsmæssigt nogle gange være svært at få hø-

ken de seneste år gjort det moderne for os mennesker at spise

stet hestebønner, medmindre man vælger en sort, der modner

mad lavet af lokale råvarer. Og nu er det blevet dyrenes tur. Ved

tidlig.

fra 40 til cirka 90 cm høj. Planten indeholder cirka 32 % proteiner, noget som gør den velegnet til dyrefoder.

hjælp af det anlæg, vi indvier her i dag, skal danske dyr i fremtiden have deres proteintilskud fra dansk græs i stedet for fra

Hestebønnerne fikserer kvælstof i jorden, så der er 100 kg N

sydamerikansk soja”, lød det fra Mogens Jensen.

(kvælstof eller nitrogen) i jorden til den næste afgrøde, og så er
det en fordel at have udlæg med græsfrø, der starter væksten

Han pointerede desuden, at drøvtyggere som kvæg og får i århundreder har nydt godt af næringen i de saftige græsmarker.
Det nye er, at det ved hjælp af bioraffinering er muligt for
”en-mavede” dyr som svin og kyllinger – og potentielt også
mennesker – at fordøje proteinerne.
”Det er en teknologi, som kan få enorm betydning. For jeg er

sikker på, at vi her har fat i et koncept, som kan udbredes til
mange andre landbrug i resten af Danmark – og også i meget
større skala. Det kan potentielt blive en grøn revolution for
landbruget. Både fordi vi kan få afløst den u-bæredygtige soja-import, men også fordi græs i forhold til andre afgrøder er
langt mere miljø- og klimavenligt”, fortalte fødevareministeren.
Vestjyllands Andel-direktør Steen Bitsch, som fortalte om vigtigheden af selvforsyning.
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der.

Kopenhagen Fur har efter tre af årets fem
auktioner kun solgt 3 mio. skind sammenlignet
med 25 mio. sidste år

ter pelsning af dette års mink i november.

Efter tre auktioner i år har Kopenhagen Fur kun solgt 3 mio. af

Kopenhagen Fur mangler at afholde to auktioner i år, 24.-31.

de 10 mio. minkskind, der har været sat til salg, og auktionshu-

august og 20.-29. september.

Den pukkel af skind, der dermed overføres til næste år, skal
sælges sammen med de millioner af nye skind, der kommer ef-

sets direktør Jesper Lauge Christensen erkender overfor Agri-

Den 27. august er årets næstsidste
auktion godt i gang

watch, at det ser sort ud for auktionshuset, der ikke ”kommer
ud af året uden at lave underskud”.

Med et salg på 70 % af de udbudte skind kom de to første dage
Men også for de tilbageværende 1.100 danske minkavlere ser

på Kopenhagen Furs september-auktion godt i gang. 70 %

det sort ud, da avlerne alene fra de tre første auktioner i år

solgte skind er langt over de to foregående auktioners salgs-

mangler cirka 2 mia. kr., som de cirka 7 mio. usolgte skind skulle

procenter på 8 og 26 % i juni og juli, og det er også bedre end

have bragt hjem til minkavlernes slunkne pengekasser.

på årets første auktion i april, hvor salgsprocenten landede på

På de tre første auktioner i år blev minkskind solgt for i gen-

60 %.

nemsnit 175, 135 og 150 kr. Samtidig var salgsprocenterne

Auktionen var ventet med spænding af alle i minkbranchen,

helt nede på 60, 8 og 26 %. Ude på minkfarmene er produkti-

og selvom en salgsprocent på 70 stadig er langt fra tidligere

onsprisen for et skind cirka 275 kr. i gennemsnit.

tiders salgsprocenter, der i en årrække konstant lå på 100 eller
lige derunder, så er den et lys i mørket.

Jesper Lauge Christensen oplyser, at Kopenhagen Fur sidste år

Også salgspriserne tegner lovende. Målt i dollar og kinesiske

solgte 25 mio. minkskind og i år foreløbig kun har solgt 3 mio.

renminbi (RMB) ligger salgspriserne foreløbig på samme niveau

skind, og at de mange mio. skind, der ikke sælges i år, bliver

eller lidt højere end april-priserne, men på grund af udviklingen

udbudt på næste års auktioner.

i valutakurserne i forhold til danske kroner er skindene solgt til
et sted mellem samme pris og et fald på op 9 % afhængig af
skindtype.
På auktionen er der for første gang i år købere til stede i auktionssalen i Glostrup. Der er kommet 60 opkøbere fra især Kina,
Hongkong og Taiwan men også fra Tyrkiet, andre europæiske
lande og USA.
”Det er ikke det samme, som når vi har mellem 300 og 400
købere i auktionssalen, men vi er meget glade for de 60 købere, der har gjort sig umage for at komme til København denne

Testresultaterne viser, at der var covid-19 i én af farmene, mens
der ikke kunne påvises virus i de øvrige tre minkfarme. Arkivfoto:
Marianne Nørmark.

gang”, siger Jesper Lauge Christensen.
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Kunderne fra Kina fortæller, at det har været utroligt let at
komme til København, mens kunderne fra Taiwan beretter
om 27 timer om bord på fly hos tre forskellige selskaber.

farmene, mens der ikke kunne påvises virus i de øvrige tre
minkfarme. Alle fire minkfarme er fortsat underlagt skærpede
restriktioner for at undgå smittespredning.
- Skærpede restriktioner betyder blandt andet, at alle der kom-

Som medvirkende til det bedre salg peger Jesper Lauge Chri-

mer i minkfarmen skal bære særligt beskyttelsesudstyr, gå i

stensen på, at når auktionarius kan se kunderne i øjnene, er

bad og vaske sit tøj efter de har været inde i farmen, siger be-

der ’ping pong’ mellem og med kunderne. Det gør det lettere at

redskabschef Nikolas Hove Kühn fra Fødevarestyrelsen.

sælge skindene i et marked, der er præget af stor usikkerhed.

- For den smittede besætning kræver vi endvidere, at indheg-

”Kunderne bliver trygge, når de kan se, at der er andre ved si-

ningen bliver grundigt efterset, og at der dagligt holdes ”mand-

den af dem, der byder, og når de har kunnet mærke på og se

tal” over minkene, siger han.

farvenuancerne og kvaliteten af de skind, vi har til salg. Det gør

Fødevarestyrelsen har siden juni måned stået for Covid-19

også kunderne mere trygge”, siger han.

overvågning af minkfarmene. I juni viste en stikprøveundersøgelse blandt 125 minkbesætninger, svarende til 10 % af de

På auktionens første to dage blev der solgt cirka 750.000 af de

danske minkfarme, ingen fund af Covid-19.

i alt 5,3 mio. skind, der kommer under hammeren i løbet af de
otte dage auktionen varer.

En del danske farme kan ikke klare betalingerne på grund af

”Nu er vi meget spændt på, hvordan salget går i morgen onsdag

disse omstændigheder og må derfor melde sig konkurs – imens

og i overmorgen torsdag, hvor vi har knap 3 mio. skind af de to

Holland, som også har været meget ramt af Covid-19 på mink-

farver brun og mahogany til salg. Det er mange skind, der skal

farme, nu har meldt ud, at de vil lukke over 100 minkfarme i

sælges de to dage, og først når de skind har været udbudt, har

Holland, derved bliver konkurrencen på markedet mindre.

vi et billede af, om kan skal være tilfredse med auktionen,” siger
Jesper Lauge Christensen.
Niels Christian Poulsen følger løbende auktionspriserne. Tors-

Danmarks landbrugsareal er stort
internationalt set

dag den 27. august ligger hans skind i gennemsnit på 132 kro-

Danmarks landbrugsareal er stort sammenlignet med de fleste

ner per skind. Med en produktionspris på 220 kroner per skind

andre lande, navnlig hvis vi ser på vores nabolande. Det danske

er den aktuelle skindpris langt under en tilfredsstillende pris.

landbrugsareal udgør 61 % af hele Danmarks areal mod blot

I øjeblikket har en del minkavlere skind på lager, så det er først,

3,5 % i vores broderland Norge. Sverige, Norge, Finland og de

når disse lagre er tømte, at prisniveauet for alvor vil blive for-

baltiske lande har til gengæld langt mere skov end vi har.

bedret, siger han.
Niels Christian Poulsen har 49.000 skind på auktion, og har en

Landbrug er også græsningsarealer. I Danmark er størstedelen

forhåbning om at sælge de 40.000 skind.

af landbrugsarealet på 2,6 mio. ha. korn, ærter og raps, som

- Så bliver jeg rigtig, rigtig tilfreds. Der går penge ind på konto-

høstes hvert år. Sådan er det ikke i alle lande. F.eks er så godt

en, og vi har noget at arbejde videre med, siger han.

som hele Islands landbrugsareal på 1,6 mio. ha. græsningsare-

Alene i hans produktion skal der hver dag indkøbes foder for

aler til får.

80.000 kroner.

Byer og skov vokser, landbrugslandet skrumper
Desværre har det vist sig at minkfarmerne ikke ”kun” bliver
belastede af Corona ved at køberne ikke kan komme til selve auktionerne.

Danmarks statistik er for nylig kommet med tal for arealanven-

Sidste uge fandt Statens Serum Institut tegn på Covid-19 i

Falster er siden 2011 forsvundet fra fødevareproduktionen. På

mink, som en minkfarmer havde indsendt fra fire forskellige

70 år er det mistede areal næsten så stort som Sjælland.

delsen i Danmark. Landbruget udgør nu under 60 % af arealet –
et historisk lavt tal. Et landbrugsareal omtrent på størrelse med

besætninger, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.
Fødevarestyrelsen har denne uge udtaget nye prøver i de fire

I 1938 toppede landbrugsarealet med 32.680 km2, dvs. at

minkfarme. Testresultaterne viser, at der var Covid-19 i én af

75,8 % af Danmark var agerland. I dag er dette areal skrumpet
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Kilder: www.statistikbanken.dk/afg5, www.statistikbanken.dk/ARE207, Worlddata.info, Eurostat samt de statistiske kontoers hjemmesider.

til 25.787 km2 dvs. 59,8 % af Danmark (2018 tal) og der for-

er byernes areal steget fra 2,8 % i år 1888 til 13,8 % i dag. De

svinder fortsat cirka 10.000 ha landbrugsjord om året.

seneste 100 år er den bymæssige bebyggelse steget med 9,1
% – et areal på næsten 4.000 km2. Veje, jernbaner, bygninger,

Disse 25.680 km2 indeholder også arealer med juletræer og

haver, parkeringspladser og øvrige kunstige overflader dækker

pyntegrønt samt naturbeskyttede arealer (§3). Den socialde-

således nu hele 5.921 km2.

mokratiske regering har netop forhindret fortsat dyrkning af de
sidste af disse arealer.

Naturen har også fået mere plads. Arealet med natur er øget
med 5,9 % fra 3.671 km2 i 2011 til 3.887 km2 i 2018, hvilket

Danmark har et godt klima til landbrug, gode jordbundsforhold

svarer til, at 9 % af Danmark er dækket af naturarealer samtidig

og dygtige landmænd. Det har landet nydt godt af i generati-

er 13,1 % dækket af skov. Dette store areal står til at blive end-

oner. Derfor har Danmark – i lighed med Schleswig-Holstein og

nu større – hvis det står til de forskellige naturforeninger.

Skåne – et betydeligt landbrugsareal.
Vi har fortsat brug for fødevarer – og brug for eksportindtægter.
Selvfølgelig fylder byerne mere og mere i Danmark. I takt med

Med det faldende landbrugsareal burde det være oplagt at øge

at vi er blevet flere indbyggere og hver især bruger mere plads,

intensiteten i produktionen.
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Ved Holstebro er et
nyt anlæg med mange solceller så småt
ved at tage form.
Foto: Arkivfoto.

200 hektar solcellepark til 0,5 mia. kr.
er skudt i gang

jorden er bedre egnet som solcellemark pga. jorden er mindre frugtbar eller terrænet gør den svært at dyrke?

Det kan på en måde være svært at forstå det fornuftige i, at
man tager god landbrugsjord ud at fødevareproduktionen, og

Jens Prang Andersen har med baggrund i beregninger fra en

lægger produktionen om til energi, det være sig biogas eller

rådgiver, som vurderer at der er op til 19.000 kr. at hente per

som her solcellemarker, sidstnævnte kunne med langt større

ha. ved udlejning på langtidsaftaler til solcellemarker, derfor

fordel placeres over store parkeringsarealer eller på paracelhu-

valgt at leje en del jord ud til dette formål.

se og fabrikstage. Et er dog sikkert – vi skal have produceret

”Jeg fandt oprindeligt ud af, at jeg havde godt 17 hektar sand-

mere ”grøn” energi så vi har nok til alle de både ambitiøse og

jord, som lå attraktivt i forhold til solens indfaldsvinkel, og der-

meget nødvendige tiltag for at sikre planetens fremtid for vore

for ville jeg gerne leje det ud. Det ville jo kunne give en merind-

efterkommere.

tægt, uden at jorden skulle dyrkes.

De første spadestik er taget til det, der til næste sommer bli-

Efterhånden er det skaleret op til godt 40 hektar, og sammen

ver Nordens største solcellepark. Den skal ligge på 200 hekt-

med et par naboer er vi endt på samlet set 89 hektar”, siger

ar landbrugsjord og vil producere strøm til hvad der svarer til

Jens Prang Andersen, der fortæller, at den samlede mængde

127.000 husstande.

produceret strøm vil kunne dække 21.000 husstande årligt.

Det er Bestsellers ejer, Anders Holch Povlsen, der er ved at

Jorden har hidtil været dyrket konventionelt af en landmand,

Ringkjøbing Landbobank mærker tydeligt, at
svine- og mælkeproducenter har det økonomisk
bedre. Det giver plads til nye kunder

men er nu købt og bliver omlagt til økologi. Der er energiselska-

Landbrugskunderne er igen blevet populære på direktionsgan-

bet Better Energy, der står for udviklingen, byggeriet og driften

gene i de danske banker.

af de mange solceller. Det har taget omkring to år fra tanke til

Således også i Ringkjøbing Landbobank, hvor bankdirektør John

handling.

Fisker har kunnet tilbageføre en stor andel af erhvervets ned-

Solcelleparken forventes færdig i sommeren 2021, og hele pro-

skrivninger – hensættelser til kunder, der er i økonomisk knibe.

jektet er uden nogen form for statsstøtte.

”Vi tilbageførte ikke så meget i regnskabet 2019, fordi vi ville

Tendensen er, at solcelleparker bliver større og større, og man

se landmændenes regnskaber først. Men nu har vi tilbageført

kan levere billig grøn strøm til netforsyningen. Siden 2015 er

over 200 mio. kr., så det er til at tage og føle på”, konstaterer

den type solcelleparker skudt frem herhjemme, samlet set har

John Fisker.

Better Energy bygget over 80, hvor den ved Holstebro til dato

Ved årsskiftet var der i alt nedskrivninger på erhvervet på godt

bliver den største. Halvdelen af parkens elproduktion kan dæk-

800 mio. kr. så det er en solid portion af landmændene, der nu

ke Bestsellers globale elforbrug, og projektet er et led i koncer-

har fået det bedre.

nens grønne omstilling.

Tilbageførslerne pynter godt på regnskabet for landbobankens

opføre parken i Holstebro. Virksomheden er den største i Danmarks modeindustri.

halvår – men en del går også til nedskrivninger andre steder.

Til gengæld kan det måske i bedre grad give mening hvis
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”Det gik rigtig godt for landbruget i 2019, og selv om vi stadig-

Ringkjøbing Landbobank kan bruge de lavere nedskrivninger
på landbrug til sin Corona-buffer, for andre virksomheder har
det svært.

erhvervet, så glæder vi os over, at et erhverv, der har været så

Antallet af konkurser i landbruget
er stadigt faldende

hårdt presset, nu klarer sig godt”, melder bankdirektøren.

Der var i juli 9 konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri,

væk samlet har individuelle nedskrivninger på 500 mio. kr. på

hvoraf landbrug udgør langt hovedparten. Det viser den seneI halvårsregnskabet melder Ringkjøbing Landbobank om et

ste opgørelse fra Danmarks Statistik.

stort set tilsvarende udlån til landbrugserhvervet som sidste år

Det er en nedgang fra 14 i samme måned året før, hvis antallet

på samme tid. Dette dækker dog over en række forskydninger.

af konkurser måles som løbende 12 måneder, hvilket giver et

”Vi har haft en stor gældsnedbringelse. I særdeleshed på svi-

bedre indblik i den underliggende trend, faldt antallet af kon-

nesiden, men også mælkeproducenterne har reduceret deres

kurser til 141. For et års tid siden lå antallet på godt 200.

gæld. Men vi har haft en kundevækst, fordi vi har taget nye
landbrugskunder ind. Vi har aldrig haft lukket for landbrug”, for-

Præcisionsteknologi er vejen frem

klarer John Fisker.

Diskussionerne om brugen af diverse sprøjtemidler og hvorvidt

Han mærker, at landmænd nu lettere kan skifte bank, hvis de

al forurening af såvel grundvandet, søer, vandløb som kystnært

har en god økonomi. Flere banker er nemlig åbne for nu igen at

havvand skyldes det konventionelle landbrug, er ofte meget

se på nye kunder.

fastlåst ud fra nogle fortællinger som forskellige meningsdan-

”Det er ved at bløde op. Hvis det har været bundfrosset, så er

ner har fået ”plantet” godt og grundigt især i nogle medier.

mulighederne for bankskifte ikke helt fri af iskappen. Men der

Debatten hvorvidt midler overhovedet må være til stede i

er helt bestemt en hel del, der er kommet fri af isen”, siger han.

grundvandsanalyser, hvis mængden er under grænseværdi-

Ringkøbing Landbobank har udlån til landbrug, skov og fiskeri

erne, eller om vi kan kræve at alle grundvandsanalyser skal

på over 4 mia. kroner. Erhvervet fylder omkring 8 % af bankens

være helt frie for rester af sprøjtemidler uanset hvor lidt, der

samlede udlån.

end måtte være – kan virke en smule omsonst, når der sælges
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Her pletsprøjtes der på godsets marker mod tidsler.

Hardis computer følger ’anvisningerne’ fra en indledende drone-overflyvning af marken.

så meget flaskevand til høje priser, som der nu gør – vel og

ved, at sprøjten – i dette tilfælde en Hardi Navigator 6000 med

mærket flaskevand, hvor der ikke stilles de samme krav som til

36 meters Delta Force-bom – åbnede og lukkede dyserne på

vandværksvand. Nogle gange er der endda tale om importeret

bommen på enkeltdyse-niveau, fortæller Hardi i en produkt-

vand fra udlandet, der udover plastflaskerne ydermere bela-

nyhed.

ster miljøet med transport!
Præcisionsteknologien bagved styres af producentens SmartUdviklingen af forbruget af diverse midler igennem årene er

Com board computer.

også blevet overvåget af Danmarks Statistik. Nogle af stigningerne kan skyldes et merindkøb på grund af varslede afgiftsstigninger. Altså et forbrug, der måske bliver fordelt over en
længere periode.
Mange af de stoffer, der kan findes i grundvandsboringerne,
kan skyldes midler som engang har været tilladt, eller som bruges helt andre steder end i landbruget, men som landbruget
ofte får skylden for.
Anklagerne imod nedvisningsmidlet Roundup, hvori det aktive
stof er Glyphosat. Mange påstande om at produktet er kræftviste om, at dette middel helt bør forbydes i EU.

En anden mulighed kan være
bekæmpelse direkte med en drone

Uanset hvilket ukrudtsmiddel der er tale om, kan man benytte

Der er blevet udført forsøg med bekæmpelse af Bjørneklo med

sig af præcisionsteknologier, som betyder at man ikke sprøjter

droner. Billedet her er fra en YouTube video, som viser hvordan

en hel mark, men at man alene kan behandle lige der, hvor det

det foregår, men det kræver nogle særlige tilladelser idet der

er nødvendigt. Det giver god mening både for landmanden,

er forbud mod udbringning af midler med fly.

fremkaldende gør, at politikere i en del lande er blevet overbe-

økonomien og for miljøet.

Vertical farming fremtidens landbrug i byerne?
Enkeltdyser sprøjter efter dronens anvisninger

BC Hospitality Group skriver i en pressemeddelelse:

Forbruget af herbicider er banket i bund med avanceret spot-

Nordic Harvest, der satser stort på vertikalt landbrug har ind-

sprøjtning i tidsler, viser nyt forsøg fra Hardi. På Priorskov Gods

gået aftale med stor spiller inden for hoteller, konferencer og

ved Nykøbing Falster har man gennemført en yderst herbi-

messer.

cid-besparende behandling af tidsler på en 10,5 hektar stor

Nordic Harvest, der i øjeblikket opfører en af Europas største

mark.

vertikale farme ved grønttorvet i Taastrup, bliver fra første
høst i januar eneleverandør til BC Hospitality Group på sala-

Efter en droneoverflyvning blev marken pletsprøjtet/spot-

ter og krydderurter. I 2019 serverede BC Hospitality Group

sprøjtet efter ”instrukserne” fra det bearbejdede digitale kort

1.607.293 måltider for deres gæster.
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Foto: Nordic Harvest.

I et nyt samarbejde skal Nordic Harvest, der driver landbrug i høj- DLG anslår, at 80 til 85 procent af høsten på landsplan er i hus. Foto:
den, via ny aftale, producere fødevarer til BC Hospitality Group.

Torben Worsøe.

”Nordic Harvest gode, nytænkende og ambitiøse projekt er som

•

Ingen brug af pesticider, herbicider, fungicider,
kemikalier eller lignende

skabt til BC Hospitality Group og vores måde at arbejde på. Bæredygtighed uden at gå på kompromis med den højeste kvalitet

•

Ingen udsivning af kvælstof og nitrat

er to afgørende faktorer i vores forretningsmodel og ligger til

•

Reduktion af vandforbrug med 90-95 % i
forhold til agerjord

grund for alt hvad vi foretager os. Nordic Harvest er kreative
•

og langsigtede i deres tilgang til projektet og er med til at vise

Reduktion af gødningsforbrug med 60-65 % i
forhold til agerjord

vejen for fremtidens bæredygtige produktionsmetoder. Vi er
•

meget spændt på samarbejdet med Nordic Harvest og glæder

Reduktion i forurenende transport af
fødevarer fra udlandet

os over at være med til at starte dette fantastiske projekt op.
•

Vi glæder os til at komme i gang,” siger Allan L. Agerholm, Chief

Ingen spildevand

Hospitality Officer / CEO
inden for hoteller, konferencer, messer og hospitality. Koncer-

DLG i ny rekord: Har fået 1 mio. ton korn
på lager på en uge

nen havde knapt en million gæster i 2019. Netop indkøb og

Som afslutning bør nævnes at høsten i år, mange steder er

fremstilling af mad og drikke er et af virksomhedens omdrej-

forløbet forholdsvist let og smertefrit. Vejret har artet sig ek-

ningspunkter med et stærkt fokus på bæredygtighed, lokalt

semplarisk i en længere periode, og alle mand har været i gang,

fremstillede produkter samt smag, kvalitet og sundhed.

der hvor afgrøderne var klar til høst, dermed kunne DLG midt i

BC Hospitality Group er en af Danmarks største virksomheder

august også melde ud omkring denne rekord på 1 mio. ton korn

Landbrug i lagerhal bliver leverandør
til 1,6 mio. måltider

på lager på en uge.

Vertical Farming – Nordic Harvests dyrkningsmetode - funge-

Endnu engang blander Coronavirussen sig!!

rer ved, at planterne vokser indendørs i vand i stedet for jord.
Fordelen er, at man ned til mindste detalje kan kontrollere næ-

”Maltbyg er en del af den danske kornproduktion. Og den pris

ringsstoffer, fotosyntese, temperatur, luftfugtighed, luftcirku-

vi har lige nu på maltbyg, ligger noget lavere end normalt. Det

lation mm. Disse dyrkningsforhold giver en række fordele som:

skyldes, at bryggeriernes efterspørgsel efter maltbyg har væ-

•
•

Højkvalitetsfødevarer med exceptionel smag,

ret lavere som følge af Corona. Der har ikke været den samme

som produceres lokalt året rundt

efterspørgsel efter øl fra festivaler, barer og restauranter”, si-

Højere fødevaresikkerhed uden behov for at

ger Niels Søren Rasmussen.

vaske afgrøderne før konsum
•

Længere holdbarhed og dermed mindre madspild

Han håber og tror dog på, at priserne på maltbyg retter sig se-

hos forbrugeren og supermarkederne

nere på året?
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Medlemsforhold - september 2020
Aktive medlemmer

Udvikling i DM-medlemmer 2011-2020

Antallet af aktive medlemmer i september 2020 er på 119, det betyder en nedgang på 6 i forhold til september 2019,
hvor hovedforretningerne udgjorde 125
medlemmer. Antallet af tilknyttede filialer er i år på 59 mod 57 sidste år, hermed
en lille fremgang. Det samlede antal udsalgssteder udgør til og med 30. august
2020 178 forretningsenheder.

Hovedforretning

Hovedforretning inkl. filial(er)
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I beretningsåret 2020 har der været en
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tilgang på 2 medlemsvirksomheder og
en afgang på 8 medlemsvirksomheder,

Til- og afgang DM-medlemmer 2011-2020

hvoraf de 4 er overgået til filial. En virksomhed, Hjallerup Maskinforretning A/S
er gået konkurs.
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Æresmedlemmer

Nye medlemmer

Dansk Maskinhandlerforening har to

I det forgangne år har vi fået 2 nye

• Maskincenter Ringsted A/S

aktive æresmedlemmer:

medlemmer i Dansk Maskinhandlerfor-

• Skanderborg Maskinforretning A/S

ening. Det er en stor glæde at byde dem

• Mørkøv Maskinforretning A/S

velkommen i foreningen.

• Almas Agro A/S

• Asger Andersen, Asger Andersen
Maskinforretning A/S,
Gørlev og Slagelse
• Hans Holm, Hans Holm
Maskinforretning A/S, Tinglev
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Medlemmer der er overgået til filial

Udvikling i antallet af Interessemedlemmer 2011-2020

Interessemedlemmer
Som interessemedlem har man mulighed for at få en aktiv tilknytning til
branchen, hvor man bl.a. kan deltage i
kurser, informationsmøder, temadage
mv.
Antallet af Interessemedlemmer var
per 30. august 2020 uændret med 28
medlemmer, hvoraf et medlem har været tidligere aktiv i foreningen.
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Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer 2011-2020
Arbejdsgivermedlemmer
Ud over aktive og interessemedlemmer
varetager sekretariatet via DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt yderligere 26 virksomheder med
tilknytning til sekretariatet, hvilket er
uændret i forhold til sidste år.
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DM’s medlemmer i omsætningstal for 2019
Omsætningen hos DM-medlemmerne

12.000.000

udgjorde i 2019 9,6 mia. kroner mod
9,8 mia. kroner i 2018. Dette svarer til
et fald på 2,0 %. Der skal her dog huskes
at korrigeres for prisudvikling, inflation

10.000.000

samt til- og afgang af medlemmer.
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Omsætningsandel
Her ses omsætningsandelen per gruppe i forhold til den samlede omsætning i år 2019.
Det fremgår, at de 32 medlemsvirksomheder der omsætter for over 100 mio. kroner, bidrager med 68,5 % af den samlede omsætning for året. .
0,2 %

1,8 %

4,9 %
9,1 %

5,6 %

under 5 mio.
5 - 15 mio.

68,5 %

15 - 30 mio.
30 - 50 mio.

9,8 %

50 - 70 mio.
70 - 100 mio.
over 100 mio.
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Antal i omsætningsgruppen (pct)
Her ses en procentvis fordeling af antallet af medlemsvirksomheder i omsætningsgrupperne.
Det fremgår, at medlemsvirksomheder der omsætter mellem 5 og 50 mio. kroner udgør 51,7 % af medlemsskaren.

4,2 %
15,3 %
27,1 %

under 5 mio.
5 - 15 mio.
15 - 30 mio.
30 - 50 mio.
50 - 70 mio.

9,3 %
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DM-Beskæftigelsesundersøgelse
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret
på indberetninger fra alle DM-medlemmer.
Den samlede beskæftigelse udgjorde per
1. september 2020 i alt 2.784 personer,
et fald på 2,8 % i forhold til sidste år, hvor
tallet udgjorde 2.862 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.450 personer i 145 virksomheder,
et fald på 34 personer i forhold til 2019.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
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Salg
Salgschef/produktchef
Sælger (repræsentant)
Lagerchef/forvalter
Lagerassistent
Elev (lager)
Værkfører
Værkførerassistent
Fagl. Svende
Ufagl. Arb.
Lærlinge
Direktør
Medhjælpende hustru
Kontorassistent
Bogholder/bogholderass.
IT-medarbejder
Elev (administration)
Adm. Chef/forretningsfører
Andre
Total
Grandtotal

Lager

Værksted
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Lager

Værksted

Adm.

Adm. Chef

Andre

41
221

85
368
16
112
43
1099
89
264
189
12
74
93
4
3

45
26
262
2784

469

Adm.

1607

Adm. chef

375

Andre
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Den gennemsnitlige beskæftigelse i en
medlemsvirksomhed var i september 2020
på 23,4 personer.
På disse sider er grafiske illustrationer af
beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
DM-medlemmer havde i 2019 en samlet
lønsum på 1.228,5 mio. kr. mod 1.229,1 mio.
kr. i 2018, et fald på 0,1 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2019 en samlet lønsum på
390,3 mio. kr. mod 349,5 mio. kr. i 2018, en
stigning på 10,4 %.

Salgschef/produktchef
Sælger (repræsentant)
Lagerchef/forvalter
Lagerassistent
Elev (lager)
Værkfører
Værkførerassistent
Fagl. Svende
Ufagl. Arb.
Lærlinge
Direktør
Medhjælpende hustru
Kontorassistent
Bogholder/bogholderass.
IT-medarbejder
Elev (administration)
Adm. Chef/forretningsfører
Andre
Total
Grandtotal

Salg
0,34
1,86

Lager

Værksted

Adm.

Adm. Chef

0,71
3,09
0,13
0,94
0,36
9,24
0,75
2,22
1,59
0,10
0,62
0,78
0,03
0,03
0,38
2,2
23,39

3,93

3,15

13,51

0,38

Den samlede lønsum blev således i Dansk
Maskinhandlerforening i 2019 på
1.618,8 mio. kr.

Salg

Lager

Værksted
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Andre

Adm.

Adm. chef

Andre
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0,22
0,22

DM-Lønstatistik
DM’s lønstatistik udsendes primo april hvert år, og til grund
for statistikken ligger de oplysninger, der indsendes primo
september året før. Statistikkerne bliver tilgængelig for vores medlemmer 6 måneder efter tallene er indsamlet og
ligger på vores hjemmeside under DM-Arbejdsgivermappe
– Lønstatistik. Der ligger statistikmateriale 5 år tilbage.
Alle timelønninger er bruttolønninger, hvor der skal tillægges udgifter til fritvalgsordning inkl. ferie-fridage, udearbejde, feriepenge og bidrag til pensionsordning. Funktionærlønninger er ligeledes bruttolønninger, hvor der skal
tillægges udgifter til ferietillæg, fritvalgsordning, bidrag til
pensionsordning samt afholdelse af feriefridage.
Statistikkerne udarbejdes som
• Timelønsstatistik – Regionsopdelt
• Timelønsstatistik – Aldersopdelt
• Timeløn og Kundetimepriser
• Funktionærlønstatistik – Aldersopdelt
• Funktionærlønstatistik – Stillingsopdelt
Ud over Dansk Maskinhandlerforenings lønstatistik har du
via DM’s medlemskab af DA også mulighed for at sammenligne lønninger med de øvrige medlemsorganisationer i DA
via NetStat.
Det er en løsning som især virksomheder, med mere end
ti medarbejdere og med flere forskellige personalegrupper
kan have god gavn af.
Dette kræver at man som virksomhed indberetter korrekt til
statistikken, for at få brugbare oplysninger ud.
I øvrigt vil forbedringer af indberetningerne komme hele
branchen til gavn, da oplysninger på den enkelte medarbejdergruppe bliver mere korrekt.
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NetStat er det oplagte valg, når du skal finde markedslønnen for en ny medarbejder, eller når du ønsker at sammenligne lønniveau eller sygefravær på din virksomhed med
andre i branchen eller lignende brancher.
På forsiden får man et hurtigt overblik over lønnen for særligt udvalgte arbejdsfunktioner, som du kan klikke på for at
få mere information. Slå mine tal til og se straks om I lønner
på niveau med øvrige i branchen.
Man kan også søge efter lønnen for bestemte arbejdsfunktioner og stillingsbetegnelser efter eget valg, eller vælge
en af de anbefalede søgninger for at finde inspiration.
På NetStat kan du:
• sammenligne lønnen på din virksomhed med konkurrenternes
• sammenligne sygefraværet på din virksomhed med
konkurrenternes
• finde markedslønnen for den medarbejder, du er ved
at ansætte
• få vist statistik som både tal og i en figur, der gør det
nemt at danne sig et overblik
• gemme en søgning til en anden gang og opsætte
abonnementer, så du altid får de nyeste tal leveret i
din indbakke
• hurtigt finde markedslønnen for en medarbejder ved
at søge efter arbejdsfunktionen eller stillingsbetegnelsen
• se kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed, hvis I er
omfattet af loven
• finde inspiration ved at vælge en af de anbefalede
søgninger

DM-Arbejdsgiver
SAMA og Dansk Arbejdsgiverforening
SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.

Via SAMA kan vi i fællesskab fastholde og udbygge denne
indflydelse. Selvom organisationens medlemmer er vidt forskellige, bygger SAMAs fundament på at respektere medlemmernes faglige identitet. Der er mange fælles interesser
– ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Under ansættelsen:
• Løn under sygdom, ret til barsel, ret til fravær ved barns
sygdom, 120 dages reglen osv.
• Udfordringer i ansættelsesforholdet, f.eks. en medarbejder, der ikke præsterer tilfredsstillende, optræder
illoyalt osv.
• En langtidssyg medarbejder, herunder afklaring af muligheder for fastholdelse især ved nedslidning, optælling af 120 sygedage osv.
• Afskedigelser, fratrædelsesaftaler og bortvisninger.
Hvis DM-Arbejdsgiver involveres tidligt i forløbet, vil det
typisk betyde, at opsigelsen eller bortvisningen sker på
et sagligt grundlag. I modsat fald kan virksomheden risikere en ekstra udgift i form af en godtgørelse til medarbejderen.
• Rådgivning om afskedigelse af en medarbejder, der er
beskyttet på grund af tillidshverv, alder, anciennitet,
funktionsnedsættelse eller graviditet og barsel.

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen
faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk.
Dansk Maskinhandlerforening er en del af DA-fællesskabet
via medlemskabet af SAMA.

Efter ansættelsen:
• Bliver der rejst krav mod virksomheden fra en medarbejder, bistår DM-Arbejdsgiver med afklaring af situationen
og deltager, i en eventuel forhandling med de faglige
organisationer.

DA er hovedorganisation for 12 arbejdsgiverforeninger på
det private arbejdsmarked og for mere end 24.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og
byggeri.
DA arbejder for at forbedre det danske arbejdsmarked ved
at påvirke aftaleparter og relevante myndigheder og dermed
gøre det attraktivt at arbejde og drive virksomhed i Danmark
i en globaliseret verden.

I stadig større omfang bruger medlemsvirksomhederne også
DM-Arbejdsgiver til egentlig ledelsessparring. Det kan både
være i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til virksomheden mere generelt, herunder ved indgåelse af lokalaftaler. DM-Arbejdsgiver udbyder også ledelsesuddannelser.

Organisationen blev stiftet i december 1997 og organiserer
i dag mere end 4.000 virksomheder fordelt på 5 medlemsorganisationer.
Det primære formål er at sikre, at medlemsorganisationerne
får varetaget deres interesser i Dansk Arbejdsgiverforening
(DA). SAMA arbejder for, at mindre arbejdsgiverforeninger
skal have en stemme på linje med andre organisationer.

DM-Arbejdsgiver er også en klassisk arbejdsgiverforening,
som selv har indgået overenskomst med henholdsvis Dansk
Metal/3F og HK Privat.

DM-Arbejdsgiver
DM-Arbejdsgiver har en væsentlig opgave: at hjælpe vores
medlemmer i stort og småt i forhold til medarbejderne. Det
gælder både i forhold til den administrative håndtering af
ansættelsesforholdet, og når der opstår problemer og uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og medarbejder.
Meget af rådgivningen knytter sig til helt dagligdags problemstillinger. Det kan både være før, under eller efter ansættelsen:

DM-Arbejdsgiver er også repræsenteret i arbejdsgrupper
indenfor ansættelsesret i DA, hvor man følger udviklingen og
involveres, når DA deltager i lovforberedende forhandlinger
og trepartsforhandlinger.
Desuden står DM-Arbejdsgiver for udarbejdelser af koncepter, vejledninger og nyhedsbreve, ligesom vi står for kurser og oplæg overfor medlemmerne på faglige arrangementer i foreningsregi og i de enkelte medlemsvirksomheder.
Størstedelen af medlemmerne i DM-Arbejdsgiver er medlem
at Dansk Maskinhandlerforening, som omfatter 119 hovedforretninger fordelt over hele Danmark. Men DM-Arbejdsgiver repræsenterer i stigende grad andre virksomheder, som
typisk er medlem af de foreninger, der får sekretariatsbistand fra Dansk Maskinhandlerforening.

Før ansættelsen:
• Indgåelse af ansættelsesaftaler
• Indgåelse af tillæg til ansættelsesaftalen
• Afklaring af reglerne om løn, vilkår, vagter, ferie, pension, fritvalg mv.
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DM-Netværksgrupper
Vi har i Dansk Maskinhandlerforening 4 netværksgrupper. De
består af ejerledere, direktører eller kommende ejere, der er
fordelt efter geografi, forhandlinger mv. og består af 5-7 deltagere per gruppe.
DM er facilitator og netværksleder, hvor vi fokuserer på motivering og den samlede koordinering, samt kvalitetssikring af
indhold og rammer.
På netværksseminaret i september 2019, blev det besluttet,
at man i det kommende år skulle afholde to fælles temadage,
hvoraf det ene skulle være et internatmøde. På møderne skulle der veksles mellem oplæg, øvelser og refleksion. Det er vigtigt, at emnerne giver værdi og har et formål, hvor en effekt
bliver tydeliggjort. Udviklingsinitiativer skal gerne være med
til at påvirke bundlinjen positivt.
Det første møde blev afholdt den 11. marts ved sekretariatet
i Kolding. Her var emnerne medarbejderhåndtering og stress.
Medarbejderhåndtering
•
Generel introduktion til persontyperne, og hvordan de
karakteriseres
•
Sådan spænder din type typisk ben både for dig selv og
for andre
•
Hvorfor opstår modstanden mod forandringer, og hvad
kan jeg gøre ved det?
•
Hvordan bruger jeg bevidstheden om min egen persontype i kommunikationen med mine medarbejdere i den
adfærd, jeg udviser generelt?
•
Hvordan bruger jeg bevidstheden om mine medarbejderes persontype til at sikre følgeskab?
•
Hvordan hjælper jeg mine medarbejdere til at få bragt
deres kompetencer i spil på en relevant og god måde
Stress
•
Generel introduktion til stress: Hvad er stress og hvad
sker der, når hjernen kommer på overarbejde?
•
Hvordan kan jeg forebygge stress hos mig selv og hos
mine medarbejdere?
•
Hvordan spotter jeg stress hos andre, og hvordan kan jeg
spotte min egen stress?
•
Introduktion til konkrete værktøjer til, hvordan man forebygger stress og dermed undgår sygemeldinger der både
koster på den menneskelige og den økonomiske bundlinje
Som formidler havde vi engageret Majbritt Gert Poulsen, MP
Vision. Maibritt er oprindelig uddannet økonom, og al videreuddannelse har relateret sig til HR-ledelse og -udvikling, med
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10 års erfaring som chef i det private, 7 år som procesfacilitator og sparringspartner samt 12 års erfaring med arbejde
inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Dagen sluttede af med møde i egne netværksgrupper, hvorefter vi spiste middag sammen på Scandic og så Statsministerens tale, der forandrede alles hverdag.

UDSAT

I oktober mødes grupperne igen, denne gang er emnet distanceledelse, med Palle Kjær, Contra Danmark som formidler.
Palle er virksomhedskonsulent med fokus på strategi og lederudvikling. Selvstændig virksomhedskonsulent siden 1997
og er desuden et erfarent bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.
Målet med kurset er at skabe en ledelses- og kommunikationskultur, der tager hensyn til de mange forskellige jobs og
vilkår, der findes i organisationen, og som tager udgang i de
udfordringer det seneste halve år har givet.
Kurset vil bl.a. indeholde:
•
Ledelse på distancen – hvilke udfordringer giver det?
•
Overblik over de kommunikative udfordringer
•
Kommunikation og Personlig kommunikation
•
Lederens ansvar i kommunikationen
•
Handleplan for kommunikation og ledelse
på distancen
•
Næste step med medarbejderne
De værktøjer der kommer i spil på kurset
•
Situationsbestemt ledelse
•
Konflikthåndtering
•
Slip Anerkendelsen løs – Appreciative Inquiry
•
Persontyper og udfordringer med disse
Derudover er et par af grupperne mødtes til møde i et medlems virksomhed, hvor der blandt andet har været besøg fra
Business Lolland-Falster.
Alle netværksmøder har altid et fast punkt på dagsordenen,
som er bordet rundt, hvor hver deltager fortæller om:
•
Hvad optager mig lige nu?
•
Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?
•
Min eller virksomhedens største succes siden sidst
Første gang vi besøger et medlem, er der rundvisning og information om virksomheden.
En vigtig del er desuden, at møderne i de enkelte grupper
samt fællesmøderne danner rammer om uformel ledelsesparring.

Gode grunde til
at være med i en
DM-Netværksgruppe
1.

Efteruddannelse

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

2.

Udvikling af din karriere

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

3.

Find et fortroligt forum

I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente
råd. Det er vigtigt, at der er fortrolighed i grupperne og
hvad der bliver delt og sagt bliver i gruppen.

4.

Få indblik

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

5.

Være innovativ

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

6.

Spar penge

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

7.

DM-Temadage for netværksgrupper

Der afholdes to årlige temadage et i foråret og et i efteråret for alle netværksgrupper, hvor aktuelle emner
og udfordringer tages op. – Det kan bl.a. være kurser,
eksterne foredrag, indlæg og debatter m.v.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder
heraf et i forbindelse med chefmødet i september. Desuden har formanden og den øvrige bestyrelse, i det omfang det har været muligt, deltaget i forskellige udvalgsmøder og projektopgaver.

Bestyrelsen består i dag af
Formand Jens-Aage Jensen
WekoAgro Machinery A/S – Region Midt
Næstformand Lars Søndergaard

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

O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd
Per Larsen
Ingemann Larsen A/S - Region Nord
Anders Andersen
Frøslev Maskinforretning – Region Øst
Troels Jensen
Stenderup A/S – Region Syd
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Fra venstre Anders Andersen,
Lars Søndergaard, Jens-Aage Jensen,
Troels Jensen, Per Larsen
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Årets chefmøder
Normalt afholder Dansk Maskinhandlerforening chefmøder i
maj måned fire forskellige steder i landet. Grundet situationen
med Corona valgte vi at udskyde til september – og kun holde
ét stort samlet chefmøde i Middelfart. Men stadig under devisen: En årlig tilbagevendende begivenhed hvor ejerledere,
direktører samt ledende medarbejdere samles for at blive opdateret på de seneste aktuelle emner.
På det velbesøgte chefmøde var der indlæg af Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Han gav en veloplagt overflyvning
over dansk og international økonomi – set i et Corona perspektiv.
Vi havde også besøg af Asger Christensen – relativt nyvalgt
MEP for Venstre. Han gav et meget personligt indblik i sit politiske virke, herunder også de menneskelige omkostninger, et
liv i politik har.
Deltagerne fik en opdatering på de aktuelle aktiviteter og et
bud på hvordan 2021 kommer til at se ud i relation til Corona.
Ligeledes blev de netop overståede overenskomstforhandlinger OK20 gennemgået. Der blev gennemgået opdateringer
inden for rekrutteringsområdet og aktiviteter relateret hertil.
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DM-Udvalgsposter 2020
Uddannelsesudvalgene:			

Vurderingsudvalg – skattesager m.v.

Lærlinge Metal

Bestyrelsesmedlem i hver Region samt

Jens-Aage Jensen

Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning
Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning

Merkantile

				

Lars Jensen, Maskinpartner

Atomic udvalg:				
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor & Maskincenter
Anders Andersen

Erhvervsskolerne i Aars:			

Klaus Nissen

Kvalitets og Best Practice udvalg:

Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet
Ole Grøn, Agrotek

Jens-Aage Jensen
Per Hedetoft
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

Overenskomstudvalgene:		
DMF/3F – HK – LH – DM			

Climmar-udvalg:				

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

Jens-Aage Jensen
DM-Bestyrelsen
Klaus Nissen

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

Fællesudvalg – DMF/3F:			

Helle Helth Hansen

Jens-Aage Jensen
Per Larsen

DM-Eksportudvalg

Klaus Nissen

Klaus Nissen

Fællesudvalget – HK:			

Lars Søndergaard

Jens-Aage Jensen

Per Larsen

Lars Jensen; Maskinpartner

Flemming Larsen, Præstbro Maskiner

Klaus Nissen

Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading
Henrik Thomsen, Traktor & Høstspecialisten
Helle Helth Hansen
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Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
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TOLD

Sekretariatet varetager følgende poster

Have og Landskabsudstillingen

TradeCity lejerforening

Niels Kirkegaard, ML sektion 2

Helle Helth Hansen

Maskiner under Broen – MuB		

SAMA-Sekretariatet			

ML-Bestyrelse sektion 2

Klaus Nissen

Klaus Nissen
Dorthe Thomsen

SAMA-Bestyrelse/ generalforsamling
Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen

E&H messekomité				
ML- Bestyrelse sektion 1

DA - ekspertgruppen om 			
ansættelsesretlige spørgsmål		

Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

Birgit Karlsen

Agromek					
Klaus Nissen medlem af Agromek komiteen

Agromek-udvalg				
ML- Bestyrelser
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen

PensionDanmark (branchebestyrelse)
Klaus Nissen
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Eksport
Afstanden er pludselig blevet stor

Primo 2020 var vi kommet godt i gang. Vi havde afholdt

I beretningsåret er vi nået langt med vores eksportinitia-

markedsbesøg i både Vietnam og Indien, fået godt indblik i

tiver. Udgangspunktet for den revitaliserede indsats er, at

markedet og skabt spændende kontakter. Vi er også blevet

de tidligere nærmarkeder for eksport af brugte maskiner

klogere. I Indien er vi i samarbejde med den Danske Ambas-

fra Danmark er sandet mere og mere til i takt med, at ud-

sade ved at lægge sidste hånd på en markedsanalyse og

viklingen i de pågældende lande også er gået stærkt. De

handlingsplan for, hvordan vi åbner op, og får taget hul på,

har mulighed for selv at investere i nyt grej – og nationale

det gigantiske marked som Indien udgør. Ingen tvivl om, at

støtteordninger stimulerer denne tendens. Derfor har vores

der er et kæmpe potentiale, og der var også planlagt besøg

udviklingsfokus det seneste års tid været på Sydøstasien,

i Danmark af en indisk delegation i foråret, hvor rapporten

nærmere betegnet de tre fokuslande Vietnam, Kina og Indi-

skulle have været præsenteret.

en. Den danske avls- og staldteknologi er allerede godt på
vej i området og som en naturlig følge deraf, har de også be-

I Kina er de første kontakter skabt via Landbrug & Fødeva-

hov for maskineri til at håndtere foder, gylle, jordbearbejd-

rer, og et besøg samt en møderække var planlagt. Men som

ning osv. Den teknologiske udvikling i området ser også ud

med så meget andet er meget af dette nu blevet bremset

til at resultere i, at de lidt karikeret hopper fra okse til drone

af Corona og deraf følgende rejserestriktioner. Vi holder

– altså, at de hopper flere generationer af teknik over.

projekterne flydende via mail og videomøder, men det er
selvsagt ikke det samme. Det vi kan arbejde videre med,
gør vi selvfølgelig – og så er vi klar til at rykke ud så snart
myndighederne og omstændighederne tillader det.
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Projekter i fællesudvalget
Agritechnica 2019

udstillere fra 43 lande fordelt på 23 haller. På turen deltog i alt

Dansk Maskinhandlerforening havde på årets messe fravalgt at

156 medarbejdere fra DM-medlemsvirksomheder, heraf var de

have egen stand, og deltog i stedet aktivt på den store fælles

113 deltagere ansat under Dansk Metal/3F overenskomsten,

CLIMMAR stand - hvor vi var en aktiv part i forskellige CLIMMAR

hvoraf de 18 var lærlinge, samt 6 værkførere – og 24 ansat-

events samt promoverede brugte maskiner fra Danmark. Tradi-

te under HK Privat overenskomsten. Derudover deltog der 11

tionen tro kom der også mange danske besøgende på standen,

handelselever og 2 lærere fra Erhvervsskolerne Aars.

fra såvel medlemsvirksomheder, landmænd, pressen og ikke
mindst rigtig mange interesserede udenlandske opkøbere. Vores stand blev også besøgt af udenlandske virksomheder, som
søgte forhandlere i Danmark. En rigtig god fælles europæisk
indsats.
Igennem årene har vi haft stor succes med at arrangere busture for medlemsvirksomhedernes medarbejdere til Agritechnica
i Hannover. Og Agritechnica 2019 var ingen undtagelse. Det
var igen en kæmpe oplevelse hvor ca. 447.000 besøgende fra
144 lande kunne se på landbrugsmateriel fra næsten 2.800

CLIMMAR-stand Agritechnica 2019

DBL - Landbrugsmaskinmekaniker

tor på en kædesav, det er ikke det de arbejder mest med i hver-

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 2019 blev som vanligt af-

dagen. De skulle også vise, at de kunne lappe et dæk og justere

holdt den første weekend i november på Erhvervsskolerne Aars.

et styretøj og selvfølgelig en masse elektroniske fejl. Formålet
var at gøre konkurrencen så alsidig som mulig. Finalisterne var

Udfordringerne stod i kø for de 4 finalister, som dystede om

enige om at de 2 timer, der var sat af til hver opgave, bare fløj

æren og lækre præmier fra Kramp. Eksperterne havde bl.a. lavet

afsted. Alle klarede sig rigtig godt, og vinderen blev Daniel Høj-

en svær el-fejl på en Deutz-Fahr, og så var deltagerne overra-

bjerg fra Johs. Mertz.

skede over, at de blev sat til at justere oliemængde og karbura-

Uddannelseschef Aksel Gaardsted Christiansen byder
velkommen til de 4 dygtige finalister og de mange
tilskuere, som var mødt op til starten af DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 2019.

Finalisterne var fra venstre Lasse Jensen fra Sjørup Group
A/S, Niclas Elkjær fra Kragmann A/S, Daniel Højbjerg fra
Johs. Mertz A/S, og Mads Nørskov Kristiansen fra Maskincenter Roskilde A/S. Daniel Højbjerg var den dygtige vinder.
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Der deltog tre finalister, fra
venstre: Mikkel Nielsen fra
Bay Christensen, Mikkel Egebjerg Hansen fra Stemas Køge
og Jacob Risbjerg fra Hydrema
Ringsted.

DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 2020
Første konkurrence for entreprenørmaskinmekanikere blev afholdt på E&H messen i 2018. Det er planen, at der skal afholdes DBL-Entreprenørmaskinmekaniker på E&H igen i 2021. Da
der går 3 år mellem hver messeafholdelse, ville vi gerne afhol-

EuroSkills 2020

de et DBL-Entreprenørmaskinmekaniker i den mellemliggende

EuroSkills skulle have været afholdt i september 2020 i Graz

periode og gerne på Sjælland. Da DM i Skills skulle afholdes i

i Østrig, men blev som så meget andet ramt af den verdens-

Bella Center Copenhagen i januar 2020, deltog vi med DBL-E

omspændende Corona pandemi. Det betyder, at det har været

sammen med de øvrige faglige uddannelser i Skills-regi.

nødvendigt at udsætte afholdelse af konkurrencen til 2021.

Eksperterne havde med deres erfaring lavet nogle realistiske

Vinderen af DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 2019, Daniel

og tricky fejl på maskinerne, så selvom computerne meldte én

Højbjerg, er blevet udpeget til at deltage på det danske lands-

fejltype, kunne det godt vise sig at være noget helt andet, end

hold ved EuroSkills i Graz i Østrig, som vi fortsat håber på kan

det computeren var programmeret til. Det stillede krav til del-

blive afholdt som planlagt i dagene 6. – 10. januar 2021.

tagerne om mere end blot at kende pc-programmer og kunne
skifte reservedele, som computerne siger skal skiftes. De var

WorldSkills 2021 I Shanghai

nødt til at finde deres bedste fejlfindings skills frem.

WorldSkills i Shanghai 2021 bliver afholdt fra 22. – 27. septem-

I sidste ende blev det Mikkel Egebjerg Hansen fra Stemas, der

ber. Mere end 1.300 deltagere fra over 60 lande vil konkurrere

kunne hæve pokalen, da konkurrencen blev blæst af efter 3

i 56 forskellige fag. Deltageren er endnu ikke udvalgt.

intense dage.
Ud over konkurrencen for entreprenørmaskinmekanikere hav-

Mad og vinfestival i Tivoli

de vi også Landbrugsmaskinmekaniker og handelsassistent

Som et led i at gøre omverdenen opmærksom på såvel fødeva-

med som demonstrationsfag. På standen var det store trækpla-

reproduktionen ved landbruget, som at maskinforretningerne

ster, at de besøgende kunne prøve at åbne en sodavand med

har mange forskellige karrieremuligheder i forhold til uddan-

en minilæsser, og det skabte god opmærksomhed om faget.

nelsesvalg, deltog Dansk Maskinhandlerforening i august på

Det var nogle rigtig spændende dage, hvor tusindvis af unge

”Mad og vinfestival” i Tivoli. Arrangementet var et samarbejde

var forbi for at kigge på og høre om, hvad vi arbejder med i

mellem Tivoli og Landbrug & Fødevarer.

vores brancher.

Vinderne fra DMiSkills
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Derfor skal succesen selvfølgelig gentages ved Agromek i januar 2021. For at få formidlet indholdet af uddannelserne til
tilhørerne, kommer vi igen til at have 4 lærlinge på hver deres
Vi fik rigtig god opbakning med deltagelse fra medlemmer, som

arbejdsstation, som bliver interviewet af en professionel mo-

alle stillede op med både maskiner og mandskab. På Plænen

derator. De daglige ”shows” bliver filmet og live-streamet til

havde Karl Mertz A/S medbragt en Valtra traktor, Johs Mertz

Facebook og skærme rundt omkring i Agromek hallerne.

A/S en New Holland traktor og en radrenser, S.D. Kjærsgaard
A/S en Case Optum traktor og en fuldt udstyret servicevogn og

Vi kommer igen til at invitere ca. 500 skoleelever fra 7. – 10.

Yding Smedie og Maskiner A/S en Farmdroid robot.

klasse. Eleverne bliver hentet i bus, vist rundt på messen af
specielle guider, så de får en oplevelse af hele branchen. På

Erhvervsskolerne Aars stillede ligeledes med en elektrisk gum-

aftalte stande får de et lille foredrag om den virksomhed, der

mihjulslæsser monteret med en oplukker som redskab, hvor

står bag standen.

de besøgende kunne prøve at styre maskinen til at åbne en
sodavand. Læsernes traktor fra Traktortech havde også fået

Derudover skal DBL – Landbrugsmaskinmekaniker for første

lov til at komme med på Plæ-

gang rykke ud af værkstederne på Erhvervsskolerne Aars og

nen for at vise udviklingen fra

ind på den store scene i MCH. Det bliver fantastisk at få den

gammelt til det helt moderne

ekstra dimension på vores stand, og vi tror, det bliver rigtig

udstyr.

godt for konkurrencen at få den store eksponering, som den
helt sikkert vil få på messen.

Det var et spændende arrangement, som alle parter var
meget glade for at deltage
i. Københavnerne tog rigtig
godt imod, og synes det var
spændende, at se de store
maskiner. Alle traktorer blev
flittigt ”prøvesiddet” med behørig afspritning af kabiner og
gribehåndtag imellem de besøgende.

En sidste tilføjelse til standen bliver et besøg fra tyske Craftguide, som kommer med deres VR-udstyr, hvor man kan prøve
at lave en virtuel maskinreparation.
Det bliver en virkelig spændende stand med masser af aktivitet og liv, og vi glæder os til at vise det hele frem.

Rollemodel for Elevernes Erhvervsorganisation
Elevernes Erhvervsorganisation har de seneste 4 år kørt et

Selve åbningen blev foretaget med deltagelse af to Tivoligar-

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

dere, Columbine, Harlekin og Pjerrot med en kæmpe saks. Anne

holder foredrag omkring deres uddannelsesvalg. Projektet er

Arhnung fra L&F og Tivolis nytiltrådte direktør Susanne Mørch

støttet af Nordea-fonden.

Koch holdt åbningstalerne.
Det er et super godt projekt, som medvirker til, at mange fle-

Rekruttering

re unge kan træffe deres uddannelsesvalg på et velinformeret

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

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

EuroSkills og legatuddelinger, er der igangsat mange spæn-

en erhvervsuddannelse.

dende tiltag i forhold til rekruttering af lærlinge og elever.

Agromek 2021

Sidste år kunne vi fortælle, at Jesper Bach Nielsen fra Semler

UDSAT

Agro var blevet optaget i rollemodelkorpset, og i år har yderli-

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

gere 2 dygtige unge fra Semler Agro søgt og er blevet optaget.

fik meget mediebevågenhed og hele 61 % af de besøgende
sagde i deres besøgsanalyse, at de havde været forbi vores

Vi håber, de kan bidrage til, at flere unge fra vores branche får

stand.

lyst til at være rollemodel for andre unge og dermed øge fokus
på branchen.
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Lærepladsoversigt

Video

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

Vi har i år fået produceret et par nye videoer til brug for re-

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

kruttering til branchen. I videoerne fortæller nogle af de unge i

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

vores branche om deres uddannelser til henholdsvis landbrugs-

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

maskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker og handelsas-

delse med udstillinger og andre arrangementer. De er blevet

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

lagt på vores egne hjemmesider og facebooksider, og vores
gode samarbejdspartnere, f.eks. Erhvervsskolerne Aars, Selan-

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

dia i Slagelse og kampagnen Ditbarnsfremtid, har været gode

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

til at gøre brug af dem.

også kan bruge dem i jeres rekruttering.

Næste gang vi samler ind bliver sidst på året, da vi på Agromek

Filmene ligger på vores YouTube kanal:

i januar gerne vil have en kæmpe poster med alle branchens le-

Skolehjem:

dige lærepladser med. Vi håber de, der har bidraget til det indtil

www.youtube.com/watch?v=xZrVFXMzvoA

nu, vil blive ved med det, og at de der endnu ikke har været

Landbrugsmaskinmekaniker:

med, har lyst til at prøve. Vi kan ikke garantere, at det vælter

www.youtube.com/watch?v=mM1pVy7zxC4

ind med ansøgninger, men det synliggør overfor omverdenen,

www.youtube.com/watch?v=t2CtJjHvGjs

at vi er en branche, som satser benhårdt på de unge og tager

Handelsassistent:

ansvar for at uddanne dem. Det synliggør overfor de unge, at vi

www.youtube.com/watch?v=nrGFgGopi7U

har masser at lærepladser, så man kan roligt gå i gang med et

Entreprenørmaskinmekaniker:

grundforløb i vores branche.

www.youtube.com/watch?v=QSyUiIFHVvs

Det er ganske gratis, så håber I er klar!

Fremtid
Vi vil over de næste år fortsat arbejde intensivt med rekruttering. Vi arbejder på, at der kommer en ny
opdateret hjemmeside for uddannelserne,
at vi bliver endnu mere synlige på de sociale
medier. Derudover er vi ved at udvikle nye
brochurer til uddannelserne.
Derudover tror vi meget på den direkte dialog mellem de lokale virksomheder og deres
folkeskole. Derfor vil vi gerne opfordre jer til
at tage fat i jeres lokale folkeskole og tilbyde dem et samarbejde med jer.
Vi tror også rigtig meget på ung til ung dialogen og vil derfor også arbejde videre med
at være der, hvor vi møder de unge, der
snart skal træffe deres uddannelsesvalg.
Det er blandt andet ude i skolerne i rollemodelprojektet.
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OK20
DM-Arbejdsgiver blev 2019/2020 i høj grad præget af over-

yderligere uger med fuld løn under sygdom og elevpension.

enskomstforhandlingerne OK20. I sagens natur er det en ulig

Derudover blev der givet 3 ugers ekstra øremærket forældreor-

forhandling. Processen er sådan skruet sammen, at overens-

lov, men det blev også italesat som et arbejdsgivertema forud

komstforhandlingerne dybest set handler om, hvordan en for-

for forhandlingerne.

ventet lønstigning til lønmodtagerne skal udmøntes. For arbejdsgiver gælder det om at begrænse skaderne mest muligt.

De indrømmelser, der blev givet til arbejdsgiverne, var optrap-

Processen i overenskomstforhandlingerne er, at DI og CO-Indu-

ningsordninger for fondsbidrag, muligheden for månedsvis løn-

stri bliver enige om minimallønsområdet via det såkaldte gen-

udbetaling samt støtte til aftalt uddannelse.

nembrudsforlig. Herefter bearbejder og fortolker DA gennembrudsforliget og oversætter det til en forhandlingsvejledning

Et fornuftigt resultat kom i hus. I begge overenskomster, kom vi

– som vi øvrige arbejdsgiverorganisationer herefter forhandler

som noget helt nyt igennem med, at det fremover er muligt at

vores overenskomster ud fra.

indgå lokale aftaler med tillidsrepræsentant eller fagforbund,
hvor man fraviger dele af overenskomsten, så man f.eks. kan

Vi forhandler overenskomst med Dansk Metal/3F for de time-

aftale enklere afregning for overarbejde og lignende. Desuden

lønnede og med HK Privat på funktionærområdet. Forhandlin-

fik vi begrænset lønstigningerne så meget som muligt. Den

gerne strakte sig samlet set over en god måneds tid inden det

nye overenskomstperiode er 3-årig og løber fra 2020 til 2023.

endelige resultat var i hus. Parterne skiltes flere gange for derefter at genoptage forhandlingerne efter lidt betænkningstid.
Vi kunne ikke opnå enighed med Dansk Metal/3F og måtte til
sidst forhandle i regi af Forligsinstitutionen.
OK20 blev som meget andet præget af Corona. Da gennembrudsforliget blev forhandlet, havde verden endnu ikke stiftet
bekendtskab med virussen. Dansk økonomi var sund, beskæftigelsen høj, ledigheden historisk lav, og væksten var moderat.
De usikre forhold for verdensøkonomien med Brexit, handelskrige og aftagende vækst gav i sagens natur anledning til
bekymringer, men ikke noget alarmerende. Der var heller ikke
tegn på krise, da gennembrudsforliget kom i hus. Det var samlet set dyrere end OK 2017.
Da Danmark lukkede ned medio marts 2020 på grund af Corona, ændrede det med ét forhandlingssituationen. Udsigterne
for dansk økonomi var nu vendt på hovedet. Lønmodtagerne
så nu resultatet i et andet og mere positivt lys, og hos arbejdsgiverne var opfattelsen, at forligene nu så dyrere ud, end hvad
man optimalt kunne ønske sig.
I DM-Arbejdsgiver ville vi gerne have afsluttet forhandlingerne,
og vi nåede i mål den 14. marts i Forligsinstitutionen. Hvor vi
for øvrigt blev mødt af demonstranter og en tilmuret dør!
Det opnåede resultat var absolut fornuftigt. De centrale indrømmelser til lønmodtagerne var bidragsstigningen til fritvalg,
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Kommunikation
Maskinhandleren
Vi har igen i år udgivet 4 numre af vores branchemagasin

DANSK MASKINHANDLERFORENING

Dansk MaskInHanDlerforenIng

# 03 . 2020

# 04 . 2019

Maskinhandleren. Formålet med Maskinhandleren er at for-

Jesper DræBer
myterne

midle information og gode historier til de medarbejdere, der

VOLVO UDDANNER
KUNDERNE UD
FRA DATA

side 7

allerede er i vores virksomheder. Men det er også at vise

Side 16

udadtil – til kunder, potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere – at vi er en moderne branche, hvor der sker
en masse spændende ting, og hvor der arbejder en masse
interessante og inspirerende mennesker. Sidste år udvidede vi med at sende Magasinet til Maskinleverandørerne, og
i år har vi så taget vores nyeste forening Brancheforening

FIK FEM-DOBBELT
SALG UNDER
CORONA
Side 24

Vejen bleV lagt
på efterskolen

STORT TIDSPRES
PÅ PRESSER-EKSPERT

DBL 2019: årets vinder daniel Højbjerg fra joHs. Mertz
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en Direktør?

MIT JOB: MADS SKAL LEVERE SOLIDE LØSNINGER I EN FART.
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ForHanDLer i Fokus: Gøma a/s

Gu’ var Det en stor BesLutninG

for Skov-Have-Park forretninger med. Det gør vi, fordi de 3
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EJERSKIFTE OG FLERE FARVER
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TOPTUNET
OPLEVELSE
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foreninger har mange fælles snitflader og derfor kan have
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gavn af at høre hinandens positive og inspirerende histo-

Side 18

FORHANDLER i FOKUS: WEKO
AGRO MACHINERY
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JEG KUN TIL LÅNS
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rier.

DET PRODUKT
KAN TILPASSES
4.000 TRAKTORER

MIT JOB:

STORT NÅR EMIL
LEVERER VAREN

Har du kommentarer til magasinet eller forslag til gode hi-

Side 24

MIT JOB:

Side 18

VI VAR PÅ TUR MED EMIL, SOM LEVERER VORES MASKINER

storier, hører vi meget gerne om det.

DANSKE MASKINER
TILBAGE HOS GRUNDLÆGGERE

STOR KREATIVITET
UNDER CORONA
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Side 16

Foto: LandbrugsMedierne

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

MH200326E1A01.indd 1

at informere medlemmerne om f.eks. lovændringer, arrangementer, kurser osv., er stadig vores nyhedsmails. Der
hvor medlemmerne kan finde information om næsten alt,
der er relevant for branchen, er medlemsområdet på vores
hjemmeside.
Vi ønsker selvfølgelig, at denne information når ud til så
mange relevante personer i medlemsvirksomhederne som
muligt, så tøv ikke med at tilmelde jeres medarbejder til vores nyhedsbreve.

Facebook
Facebook er et fantastisk medie til at få delt sine budskaber med mange. Vi har i foreningen stor fokus på rekruttering af lærlinge til branchen, og derfor fortæller vi også om
det i stor stil, når lærlinge og elever i branchen laver noget
fantastisk. Vi bruger også vores Facebook til at fortælle om
øvrige aktiviteter i foreningen.
Vi har dog brug for jeres hjælp til at nå endnu længere ud
med de gode budskaber, vi håber derfor, du vil like vores
Facebooksider og også meget gerne dele med dit netværk,
når vi har noget spændende at fortælle!!
Facebook.com/danskmaskinhandel
Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker
Facebook.com/handelsassistent
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FORHANDLER I FOKUS:
DANSK MASKINCENTER

- VI KAN NÅ ALLE PÅ EN TIME

FORHANDLER i FOKUS: AGROTEK

PÅ VEJ FREM MED FÅ MÆRKER

Side 10
18-03-2020 10:35:48
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P-færdsel
Landbrug og Fødevare, Danske Maskinstationer og Entrepre-

allerede gældende regler bibeholdes, hvor fabrikanterne selv

nører, SEGES, Danish Agro Industry, Danske Sukkerroedyrkere,

kan udføre en CE-mærkning, montere de gældende reflekser,

Danske Ærtedyrkere, Danske Kartofler og Dansk Maskinhand-

lygter, bremser mm., som kræves for at køre lovligt på vejene.

lerforening har igennem en del år arbejdet sammen omkring
de problemer og opgaver, der er i forbindelse med at kunne og

En ny opgave for gruppen består nu i at hjælpe med at få udfor-

måtte køre på offentlige veje med landbrugs- skovbrugs- og

met regler for national godkendelse af køretøjer. Myndigheder-

entreprenørmaskiner.

ne ser gerne en form for godkendelse fra ekstern myndighed,
for derved at have mere sikkerhed for, hvilke køretøjer der kører

Selve færdselsloven er i mange tilfælde ikke ændret ret meget

på de danske veje. Heldigvis er det ikke længere planen, at det

siden den blev vedtaget, til gengæld har maskinerne og tek-

er alle køretøjer, som skal have alt godkendt ved ”teknisk tje-

nologierne omkring diverse dyrkningsformer ændret sig og er

neste”, da denne løsning vil blive både langsommelig og dyr

under konstant udvikling.

for alle!

Det, at der er tale om en samlet branche gør, at man igennem

Bæltekøretøjer

samarbejdet har bedre muligheder for at undersøge forholde-

Der arbejdes også på at finde en løsning for, under hvilke vilkår

ne, og påvirke diverse instanser. Derudover tror vi også, at sam-

de EU-typegodkendte bæltetraktorer kan køre i Danmark. En

arbejdet vil gøre Politiet, Færdselsstyrelsen, Kommunernes

TMR godkendt traktor kan ikke nægtes adgang til det danske

Landsforening, Vejdirektoratet samt politikerne mere lydhøre

marked, men der kan stilles krav til, hvor og hvordan de må bru-

overfor de fælles udfordringer, som P-færdsel står overfor.

ges på offentlige veje – meget mærkeligt når det nu er FSTYR,
som netop ønsker, at ALLE køretøjer skal være EU-typegod-

Typegodkendelse

kendte – hvis de ikke kan bruges fuldt ud på lige vilkår som en

En meget stor del af arbejdet i 2019 og 2020 er for gruppens

standardtraktor. Reglerne for et køretøj som er helt eller delvist

vedkommende blevet brugt på at forhindre indførslen af krav

forsynet med bælter er, at et sådant køretøj maksimalt må veje

om typegodkendelser per 1. september 2020 på alle køretøjer

16 tons, hvor en standard to-akslet hjultraktor må veje op til 18

inden salg, ibrugtagning og registrering med henvisning til, at

tons jf. den danske færdselslov.

dette skyldes EU-lovgivning.

Det videre arbejde
For at kunne tilkomme denne godkendelse var det ifølge planen

Der arbejdes videre med de øvrige bæltekøretøjer, TEMPO40

fra FSTYR, at køretøjerne skulle igennem det, som kaldes en

reglerne, tilladelser til ærtehøsterne, tilladelser til rense- og

”akkrediteret teknisk tjeneste”. Denne nye version af en god-

læssemaskiner, der kører fra mark til mark og læsser roer eller

kendende myndighed skal for at blive ”akkrediteret” igennem

kartofler fra mark-stak og op på lastbil.

en godkendelsesproces ved DANAK, hvilket koster ca. 100.000
kroner i snit per del, virksomheden gerne vil akkrediteres til at

Afslutningsvist kan nævnes, at det nu er blevet lovligt at mon-

måtte godkende. – Godkendelse af en almindelig vogn kræver

tere den forreste nummerplade lodret, vinkelret på kørselsret-

ca. 20 godkendelses punkter.

ningen (som hidtil), men nu også andre steder foran forruden,
og dermed ikke alene foran forakslen på en traktor. Fremover

En sådan ”akkrediteret teknisk tjeneste” findes ikke i Danmark.

kan man altså lovligt bruge monteringsbeslag forrest midt på

Dermed frygtede gruppen, at der kunne opstå kø og venteli-

tagkant af kabinen eller på udstødning, indsugning eller hjør-

ster, da det er meget tidskrævende at finde virksomheder og

nestolpe på kabinen.

kompetent personale, som kan udføre disse godkendelser.
Efter en del møder med Færdselsstyrelsen, advokater, poli-

Det er stadig IKKE tilladt at stille eller klæbe på indersiden af

tikere, ministeren og andre brancher lykkedes det til sidst at

forruden, og nummerpladen skal fastgøres så der skal bruges

få fjernet kravet om typegodkendelse per 1. september. De

værktøj for at flytte eller stjæle den.
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Årets kurser
På grund af situationen omkring Covid-19 har det ikke været et

terer forskellige konkrete problemstillinger korrekt og effek-

stort kursus år, da det har været svært at samles, men der er

tivt. Denne undervisning sker i tilknytning til den almindelige

gennemført et hold på Den grundlæggende lederuddannelse

undervisning, hvilket gør, at emnerne bliver fordelt over flere

og et på Sælgeruddannelsen. Derudover har vi gennemført 4

moduler. Samtidig sparer vores medlemmer både tid og penge,

OK-Infomøder 3 steder i landet lige inden sommerferien.

da der spares kursusdage.

Den grundlæggende lederuddannelse

I januar sluttede årets omgang af Den grundlæggende leder-

Erhvervsskolerne Aars tilbyder i samarbejde med DM-Akade-

uddannelse. Et nyt hold er startet op i oktober 2020.

mi ”Den grundlæggende lederuddannelse” for medlemmer af
Dansk Maskinhandlerforening og de øvrige foreninger, som vi

Sælgeruddannelsen

yder sekretariatsbistand til.

Dygtige sælgere er i høj kurs – og sælgere bliver dygtigere af
forsat udvikling, uddannelse og vidensdeling. DM-Akademi har

Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederuddan-

derfor igen i år i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars ud-

nelse, hvor de 5 moduler er bygget op omkring 6 forskellige

budt ”Sælgeruddannelsen” i eget regi. Det samlede forløb på 7

AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i,

kursusdage, har til formål at gøre dygtige sælgere endnu dyg-

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

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

hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem Er-

Sælgerens roller, sælgerens værktøjskasse og salgets discipli-

hvervsskolerne Aars og DM-Akademi betyder, at deltagerne på

ner. Sælgeruddannelsen er gennemført som AMU-uddannelse.

uddannelsen er fra samme type brancher, hvilket muliggør et
øget fokus på brancherelevante problemstillinger og øger ud-

20 sælgere startede på sælgeruddannelsen i januar med det

byttet af erfaringsudvekslingen.

formål at blive dygtigere på salgsdisciplinen, samt styrke deres netværk. Grundet Corona-virussen blev forløbet forlænget

Samarbejdet betyder desuden, at Birgit fra sekretariatet sup-

over en længere periode, men blev afsluttet i juni.

plerer uddannelsen med emner indenfor den praktiske del af
personalejuraen. Der bliver gennemgået, hvordan man hånd-

Deltagere på den grundlæggende lederuddannelse
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Langt hovedparten af kursisterne foretrak undervisning med

fysisk deltagelse, og derfor blev forløbet rykket af flere omgan-

faldet på plads, men det blev først i juni, at forsamlingsforbud-

ge. Til alles glæde blev det en uge før start af modul 2 muligt

det blev hævet, så vi kunne samle medlemmerne til infomøder

med fysisk undervisning.

om indholdet af de nye overenskomster. Møderne blev afholdt
i Ringsted, Viborg og Kolding.

Hverdagen som sælger ændrer sig markant med Corona, men
det giver mulighed for at nytænke sin tilgang til jobbet som

For at overholde myndighedernes anbefalinger blev møderne

sælger. Hvordan skal man planlægge sin hverdag, hvordan er

afholdt med begrænsede deltagerantal, og da vi holdt et ekstra

man opsøgende uden at kunne give hånd eller møde kunderne

møde i Kolding, lykkedes det at få langt de fleste af de interes-

fysisk – det var der flere samtaler om på modul 2.

serede med til møderne.

Nogle har nytænkt deres tilgang og ringer i stedet rundt, andre

På møderne blev der orienteret om nyhederne i overenskom-

er begyndt at være mere proaktive i tilgangen med kundebe-

sterne, hvor udover takststigninger, er forbedringer i medar-

søgene. Værktøjskasserne er blevet fyldt op med nye effektive

bejderes ret til fravær med løn under sygdom og forældreorlov,

værktøjer, som kan anvendes med det samme.

ligesom der er udvidet ret til fravær med betaling fra fritvalgskonto i forbindelse med børns sygdom.

Som noget helt nyt får alle nu mulighed for at få ”ombyttet”
deres AMU-bevis til akademifaget Salgspsykologi og grund-

For arbejdsgiver er der blandt andet blevet ret til at omlæg-

læggende salg. Det kræver 3 dages undervisning på Erhvervs-

ge timelønnen til at blive udbetalt månedsvis og mulighed for

skolerne Aars og en afsluttende samtale på 15 min. Outputtet

at aftale flekstid med medarbejdere på overenskomsten med

for deltagerne er et styrket CV og muligheden for at læse en

Dansk Metal/3F.

hel akademiuddannelse inden for salg – som selvfølgelig også
På møderne blev der også orienteret om de nye ferieregler og

kan tages på Erhvervsskolerne Aars.

PensionDanmark fortalte om ændringerne i sundhedsordnin-

OK Infomøder

gen, hvor det skulle blive væsentlig nemmere at få en tid hos

I midten af april var de nye 3-årige overenskomster i branchen

den behandler, man foretrækker.

Deltagere på sælgeruddannelsen
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Brancheaftaler
Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige bran-

Kapitalbørsen

cheaftaler.

Kapitalfremskaffelse, finansiering og
rådgivning omkring ejerskifte

Landbrug & Fødevarer

Kapitalbørsen har stor erfaring med kapitalfremskaffelse til

Dansk Maskinhandlerforening har siden 2017 været medlem

forskellige formål til virksomheder over hele landet. God for-

af Landbrug & Fødevarer (L&F). Indmeldelsen markerede en

beredelse, et godt netværk og hurtig indsigt i udfordringen er

naturlig cementering af samarbejdet mellem landbruget og

nøglen til at løse opgaven. Kapitalbørsen kan være behjælpelig

maskinhandlerne. Medlemskabet er et såkaldt B-medlemskab

med at få skabt det indledende overblik og derefter være med

– som bedst kan sammenlignes med at være interessemedlem

til at tage dialogen med f.eks. eksterne investorer, långivere,

hos os.

banken eller mulige købere. Kapitalbørsen kan udarbejde værdiansættelser som forberedelse til et salg/generationsskifte.

Vi har gennem årene løbende øget samarbejdet med L&F på
flere fronter og søger konsekvent nye samarbejdsområder. En

Kapitalbørsen har

del af baggrunden for dette er, at L&F repræsenterer største-

•

delen af vores medlemsvirksomheders kunder, og at vi gerne
signalpolitisk vil vise, at vi bakker op. Ligeledes er vi en vigtig
del af fødevareklyngen – og her gør sammenhold stærk – og det

et omfattende netværk af private investorer og samarbejder med en række finansielle institutioner som f.eks.
Vækstfonden

•

giver menig at tale med en samlet og bredere stemme.

god dialog med et stort antal banker – erhvervs- og kreditafdelinger

•
Vi bliver således inddraget i de områder, som er relevante for

et stærkt kartotek af med-ejerkandidater, der leder efter
at købe sig ind i spændende virksomheder landet over.

maskinhandlere, såsom transportpolitik, færdselsgruppe, eksportaktiviteter, PR & Kommunikation, få adgang til diverse sta-

Rådgivning og sparring

tistikker og meget mere.

Tag kontakt for et indledende møde
Kontaktperson Carsten Færge

Samarbejdet forløber meget konstruk-

Tlf. 2164 7612

tivt og vi sætter stor pris på den gensi-

mail: cf@kapitalborsen.dk

dige relation.

www.kapitalbørsen.dk

Eksportkonsulent
Dansk Maskinhandlerforening har tilknyttet Søren Engelbrecht

Brancheaftale for hjertestarter

Hansen som ekstern eksportkonsulent. I kan bl.a. gøre brug

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

af Søren i jeres eksportarbejde og herunder udarbejdelse af

testartere til en fornuftig pris er stadigt gældende. Det er nu

eksportstrategi, markedsscreening og partnersøgninger på

også muligt at leje en hjertestarter igennem vores aftale med

eksportmarkederne. Søren har en baggrund i danske private

MediDyne.

virksomheder som er aktive i Østeuropa og som eksportrådgiver på ambassaderne i Ukraine og Serbien. Særligt landbrug og

Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af pludseligt, uventet

fødevare har været en fokussektor.

hjertestop uden for hospitalerne. Ca. 10 % af disse personer
overlever. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter er

Søren kan kontaktes

afgørende. Hjertelungeredning er vigtig førstehjælp, men den

Tlf.: 4236 4741

mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god hjerte-

Mail:

massage kombineres med brug af en hjertestarter.

soren_engelbrecht_hansen@yahoo.com
ZOLL AED Plus hjertestarter har indbygge REAL CPR Help®,
som måler og registrerer, hvordan du giver hjertemassage – og
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som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt.

fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens før-

Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde livredden-

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

de førstehjælp med selvtillid og overblik.
Kontaktperson: Helle Helth Hansen,
ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrel-

helle@danskmaskinhandel.dk,

sens krav og specifikationer til en hjertestarter.

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.

DM-A Krisehjælp til ejerledere

Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed er

Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, der er derfor indgå-

helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er let at få

et en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck Healthcare

tanker om, at man er ved at blive “skør”.

og aftalen er en del af medlemskabet.
I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det
Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp

ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og det op-

Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens

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

medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hændelser.

oner kan man ved egen, kollegers, venners eller families hjælp
komme gennem den svære tid og efterhånden vende tilbage til

Alvorlige hændelser

en normal hverdag, hvor oplevelserne på en naturlig måde er

Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:

kommet på afstand.

•

Ulykker

•

Dødsfald

Psykologisk Rådgivning som værktøj

•

Vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg

Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og nød-

Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dækkes også

vendigt supplement til den hjælp ens eget netværk kan tilbyde,

nærmeste pårørende dvs. husstand, forældre, udeboende

når man har været udsat for en alvorlig hændelse i arbejdslivet.

•

børn, svigerforældre, svigerbørn samt børnebørn)
Din brancheforening har indgået en aftale med Falck HealthcaTrivselsproblemer, f.eks. FHC’s Rådgivningscenter foretager

re, som giver dig hurtig adgang til psykologisk rådgivning. Det

afdækning af medlemmets problem.

kan du bruge, hvis du kommer ud for noget i dit arbejdsliv, som

•

Psykiske / følelsesmæssige problemer

påvirker dig så meget, at du har behov for at tale med en pro-

•

Depression, angst

fessionel rådgiver.

•

Stress og udbrændthed

•

Mobning og chikane

•

Omstrukturering og fyring

•

Skilsmisse samt andre samlivs-og

Sådan får du hjælp
I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sidder medarbejdere, der har faglige og
menneskelige kvalifikationer til at hjælpe dig,
der er i en svær situation.

familierelationsproblemer
•

Sociale problemer

•

Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)

•

Juridiske og økonomiske problemer

Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4 timer
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Samhandelsaftale med Lyreco

Avista Oil

Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaftale

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

med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager, tonere,

på diverse hjælpemidler, opsamlings- og opbevaringstanke er

samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter.

stadigt gældende, selv om der af og til kommer ændringer i
forhold til priser, og nogle gange beskeder i forhold til hvem
der officielt har vundet retten til at indsamle spildolie.

PENSIONSORDNING

Gratis afhentning
af spildolie
MED MANGE
FORDELE OG BEDRE SIKKERHED VED SYGDO
Avista Oil er det PensionsSelskabet
tidligere Dansk
Olie Genbrug. Samarbejdsaftapension & health care services tilbyder en

pensionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte.
FORDELE
len betyder, at de
medlemmer, der leverer deres spildolie også

Advokaternes Inkasso Service

Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løsning

Pensionsløsningen har følgende ford

kan gøre brug afertilbud
om billigere
udstyr
at opsamle,
samt
• UDBETALING TIL VIRKSOMHE
et perfekt supplement,
da den også
indeholdertil
sikkerhed
og

Medlemsvirksomhederne kan få inkasso uden omkostninger og

udbetaling ved fx midlertidig sygdom og ressourceforløb.

opbevare såvel olier, som bremsevæske, filtre, batterier mm.•

20 % rabat på advokatbistand

SITUATION

Midlertidig sygdom Ressourceforløb

PensionDanmark

–

–

Varig sygdom
✓

ved længerevarende sygdom

LAVE ADMINISTRATIONSOMK
så der er større opsparing.

• PERSONLIG RÅDGIVNING
inden accept.

Avista Oil garanterer,
den✓brugte olie,
så den kan
Skandia at de renser
✓
✓
• FLEKSIBILITET

Inkasso - koncept

genanvendes som smøreolie, det vil sige, de store selskabersikkerhed og opsparing.

for den enkelte medarbejder som

KONTAKT

Konceptet går videre end no-cure-no-pay, i det Advokaternes

• MEDARBEJDERENS BØRN
kan generhvervePensionsSelskabet
den rensede
”råolie” og så kan de tilføre dier sikret ved kritisk sygdom.
pension & health care services kan kontaktes hverdage

Inkasso Service ved udenretlig behandling alene tager den del

mellem kl. 8-22 og svarer din e-mail inden for 24 timer året rundt.
• MULIGHED FOR SUNDHEDSFO
verse additiver, der
gør at olien igen kan overholde de forskel– også til ægtefælle, samlever o

af det inddrevne, der ligger udover fakturaen, dvs. renter, salæ-

lige smørekrav.

rer og gebyrer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol.

Thomas Juel Iversen
Tlf. 2090 4301
tji@pensionsselskabet.dk

• BEDRE VILKÅR PÅ EN FÆLLES
end på individuelle pensionsafta

Lykkes det ikke at inddrive kravet, er det gratis.
For behandling i fogedretten koster det et fast beløb på 800
kroner ekskl. moms i salær, og lykkes inddrivelsen tilfalder

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

ovennævnte beløb i tillæg til Advokaternes Inkasso Service.

Pensionsselskabet

Medlemmet modtager således hele fakturaens hovedstol alene

Dansk Maskinhandlerforening kan i samarbejde med Pensions-

fratrukket de 800 kroner.

Selskabet pension & health care services tilbyde en pensionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte.

Advokaternes Inkasso Service kontakter debitor på alle hen-

Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løsning

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

er et supplement, da den også indeholder sikkerhed og udbeta-

ditvurdering af debitor giver mening, foretager de udkørende

ling ved f.eks. midlertidig sygdom og ressourceforløb.

fogedforretning.

Virksomheden bestemmer, hvem der skal tilbydes denne løsning, og pensionsløsningen kan tilbydes til alle ansatte eller

Som advokatkontor behandler de indsigelser og giver møde i

udvalgte medarbejdergrupper – både med og uden overens-

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

komst.

sen. Prisen afhænger som udgangspunkt af tidsforbruget.
Vil du vide mere, så kontakt pensionsDet er enkelt at oprette en sag via Advokaternes Inkasso Ser-

chef Stig Wetterstrøm

vice hjemmeside på adresse www.inkassoadvokat.dk. Bruger

Telefon 2090 4320

du Dinero, e-conomic, Billy regnskabsprogram eller Minuba, kan

E-mail SWE@PensionsSelskabet.dk

du nu overføre dine ubetalte fakturaer og rykkerbreve til Advokaternes Inkasso Service med et enkelt klik på musen.
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Tripple Track
Danmarks mest kendte trackingsystem via
Dansk Maskinforhandlerforening.

Der bestilles kun skærmbriller, hvis optikeren kon-

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

Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledning for

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

arbejde med skærmterminaler.

kluderer et behov for en skærmbrille i henhold til

ste sikring af deres anskaffelse.
Normalvis laves der ikke skærmbriller til personer
GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber et

under 40 år, da deres øjengener ofte ikke udeluk-

krav når maskinen eller bilen overstiger en vis værdi.

kende kan relateres til behovet for skærmbriller,
men derimod et mere generelt behov for en aflastningsbrille.

Hvem er Tripple Track?
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af GPS
sporingsenheder samt gasalarmer. Systemet er baseret på en

Tidsbestilling

unik kombination af tre teknologier:GPS (positionering)

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

• GPS (positionering)

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

• GSM (mobiltelefoni)

www.louisnielsen.dk/book-synsproeve

• UHF (radiobølger)
Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed

Komplet tilfreds

udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Man skal være glad for sin nye brille. Derfor yder Louis Nielsen
udover den almindelige 24 måneders reklamationsret desuden

Aftalegrundlag

3 måneders komplet tilfredshedsgaranti på brillen. Har man,

Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. Her-

inden for 3 måneder fra udleveringsdatoen, et problem med

under kan bl.a. nævnes:

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

•

for, at det bliver ordnet.

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

•

Gasalarmer

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

•

Abonnementer til din kunde

sens butikker, hvis man har brug for at få tilpasset sin brille,
eller hvis de på anden måde kan være behjælpelige.
Tilpasning af brillen samt udskiftning af næsepuder er gratis i
hele brillens levetid.

Louis Nielsen

Medarbejderrabat på et sundt syn

Aftalen mellem Louis Nielsen og Dansk Maskinhandlerforening

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

omfatter:

ne

•

Synsprøver med udvidet helbredsundersøgelser

Premium Club medarbejderrabat

•

Skærm- og sikkerhedsbriller ved dokumenteret behov

Alle medlemmer hos Dansk Maskinhandlerforening, er omfattet

•

Medarbejderrabat på briller til privat brug

af Louis Nielsens Premium Club Medarbejderrabat, som sikrer
rabat til dig og din nærmeste familie, uanset hvilken privatbrille

Anskaffelse

man ønsker at købe hos Louis Nielsen.

Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller sker ved, at medarbejderen inden sit besøg hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvi-

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

sition hos nærmeste leder.

forenings egen Louis Nielsen firmaportal, hvor man kan regi-
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Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning
Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har indgået en aftale om rådgivning indenfor arbejdsmiljø
for foreningens medlemmer.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder vejledning og opdatering i gældende lovgivning, og har konsulenter, der er specielt
uddannede til at rådgive netop maskinhandlere indenfor de
specielle forhold, der er gældende her.
Rådgivningen vil desuden blive afregnet til en fast lavere pris,
når man er medlem af foreningen.

Service døgnet rundt
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning er en virksomhed, der har cirka
strere og udskrive sine rabatkuponer.

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

Et perfekt og sundt syn samt et godt helbred livet igennem er
noget, som har stor betydning for de fleste mennesker.

Virksomheden er et datterselskab i Agri Nord-koncernen, som
har hovedsæde i Aalborg.

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

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele Danmark og svarer

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

på telefonen døgnets 24 timer

koster jer en krone

Det tilbyder Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning:
Louis Nielsen tilbyder alle jeres medarbejdere en årlig gratis

•

løbende opdatering

synsprøve med sundhedstjek, hvor de får klar besked om deres
øjnes styrke og generelle sundhedstilstand.

•

Beredskabsplan

•

Hjælp til udarbejdelse virksomhedens
medarbejderhåndbog

Samtidig tilbyder vi rabat på briller og solbriller til privat brug.
Og det hele kan de dele med deres familie.

Udarbejdelse af virksomhedens APV og

•

Hjælp til årlig lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse

•

Hjælp ved arbejdsulykke og erstatning efter
gældende regler

Hvordan får man adgang?
For at jeres medarbejdere kan gøre brug af medarbejdertilbud-

•

Indretning af værksteder og medarbejderfaciliteter

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

•

Kurser i arbejdsmiljø til arbejdsmiljørepræsentanter

hvor de kan udskrive deres personlige rabatkuponer.

•

Kurser i transport af farligt gods i varebiler og surring

•

Kursus i årligt lovpligtigt eftersyn af
virksomhedens maskiner og udstyr

Benyt linket på danskmaskinhandel.dk/medlemsomraade/samarbejdsaftaler

•

Kursus i godt arbejdsmiljø og udvikling af
medarbejdernes kompetencer

For yderligere information kan Helle Helth Hansen i sekretari-

•

Uvildig vurdering af maskiner og udstyr for
advokater og pengeinstitutter

atet kontaktes.

For mere information kontakt Jan Sølver Svendsen
Tlf.: 9635 1382
mail: jss@dkamr.dk
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Scandic-hotellerne
Sekretariatet har indgået en brancheaftale med Scandic-hotellerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Polen. Aftalen gælder for alle medlemmer tilknyttet sekretariat og deres
ansatte, så den kan også bruges privat.

• Hjertestarter
• Både leasing og kontant køb
• Falck Guard (Fire Trace – brandslukningsanlæg
maskine
pressere)
til til
maskine
ogog
pressere)
• Der er også mulighed for sidemandsoplæring så I
fremadrettet selv kan montere.

Aftalen gælder rabat på overnatning i ovennævnte lande samt
rabat på møder, der afholdes på danske Scandic-hoteller.
Aftalen må gerne bruges privat, bookingen skal foretages via
Scandics Websites eller app. Tilmelder man sig deres loyali-

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

tetsprogram Scandic Friends, kan man som medlem nyde flere
fordele. Man optjener point, når man bor hos Scandic og spiser
i deres restauranter.

De medlemmer der allerede i dag har en aftale med Falck,
kan få tilpasset deres aftaler i forhold til de nye priser og
muligheder ved at kontakte Flemming Nissen.

Husk blot, at få alle dine køb skrevet på værelsesregningen.
Dine point hjælper dig med at nå op på næste level, giver dig
mulighed for at booke bonusnætter samt giver dig ekstra fordele hos deres partnere.
Jo flere point man optjener, og jo flere overnatninger man har, jo

De af jer der ikke har en aftale med Falck vil blive kontaktet
i løbet af de næste måneder i forhold til, om I har interesse
i et uformelt besøg, hvor aftalen vil blive gennemgået. I er
selvfølgelig også selv velkomne til at kontakte Flemming
for at booke et møde.

højere vil man stige i level. Jo højere level, desto bedre fordele.
Se mere om aftalen på DM’s hjemmeside under medlemsområdet og samarbejdsaftaler.

Ny samarbejdsaftale indgået i 2020

Ny brancheaftale med Falck
Sekretariatet har indgået en brancheaftale med Falck for
medlemmer med tilknytning til sekretariatet.

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

Med denne aftale bliver der mulighed for en løsning, som
kan indeholde følgende:
• Årligt lovpligtigt eftersyn af brandmateriale
• Herunder gennemgang af nuværende setup, samt
mulighed for rådgivning ved nye adresser
• Førstehjælpskasser, forbindsstoffer, øjenskyl m.m.
• Kontant køb samt mulighed for køb af opfyldning
efter behov
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Willis Towers Watson
Vi er nu mere end halvvejs i 2020 og det har været et mærke-

dækningsmæssige undtagelser - sammenlignet med det gene-

ligt år med Corona, som har gjort, at vi alle har skullet indstille

relle forsikringsmarked, hvilket giver et mere gennemskueligt

os på en anderledes hverdag. Det har for mange betydet, at

produkt og der opnås dermed en større tryghed for aftalens

man har været nødsaget til at skulle arbejde hjemmefra. Hos

medlemmer.

WTW var vi alle hjemsendte i 7 uger, men det er gået rigtigt
fint med at arbejde hjemmefra og vi har været fuldt bemandet

I Willis Towers Watson sidder et hold af faste og kompetente

i hele perioden. I skulle derfor helst have oplevet samme servi-

kontaktpersoner klar til at hjælpe den enkelte forhandler, der

ceniveau som før Corona. De tilbagemeldinger jeg har fået fra

retter kontakt i forbindelse med forsikringsspørgsmål. Disse

jer medlemmer, er, at I ligeledes har fået det til fungere og for

kontaktpersoner beskæftiger sig udelukkende med at rådgive

nogle af jer så godt, at det kan få indflydelse i forhold til mere

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

permanente hjemmearbejdspladser?

desituationer mv. vi repræsenterer udelukkende medlemmernes interesser overfor forsikringsselskaberne.

Trods det, at vi tidligere har skrevet om cyber-kriminalitet, så
gør vi det endnu engang!

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

I disse Coronatider har der været en stigende tendens til at

kunder gennem helhedsorienteret risikorådgivning og ved at

kriminelle elementer i samfundet, har forsøgt at udnytte situ-

skabe løsninger, der optimerer virksomhedens sikkerhed og

ationen, da mange medarbejder har været hjemsendt. Det er

Vi
hjælper
med virksomhedens
tryghed.
Hvert dig
foreningsmedlem
skal kende sinerisikostyring
risici, både de

nemlig langt fra altid, at der er samme fokus på it-sikkerhed

Som
medlem af Dansk
er du tilknyttet
særligt
tilpasset
forsikringsbare
ogMaskinhandlerforening
de ikke forsikringsbare.
Manetskal
tage
stilling
forsikringsprogram hos Willis Towers Watson.

indenfor hjemmets 4 vægge. I har måske selv oplevet, at I er

Vi hjælper dig med virksomhedens risikostyring

til, hvilke af de forsikringsbare risici man ønsker at etablere for-

Som medlem af Dansk Maskinhandlerforening
tilknyttet
et særligt
tilpasset
Forsikringsprogrammet
giver dig unikke fordele.er
Dudu
har
blandt andet
adgang
til en gratis
forsikringsprogram hos Willis Towers Watson.

sikring
for, oggennemgang
hvilke
man
ikke
ønsker med
at etablere
for.
og
uforpligtende
af dine
forsikringer
henblik på, forsikring
at de kan optimeres
Vi
hjælper
dig med
virksomhedens
risikostyring
til bedre og billigere dækninger.

blevet forsøgt hacket?
Vi har skræddersyet et forsikringsprodukt hos HDI, som favner
netop disse typer af risici, herunder kriminalitet - cyber og netbank. Dertil kan man desuden tilvælge dækning for et potentielt driftstab i tilfælde af, at I oplever nedgang i omsætningen
pga. systemnedbrud gennem en længere periode. Ligeledes
har man muligheden for at tilvælge dækning for direktions- og
bestyrelsesansvar. Der er allerede en del medlemmer, der har
valgt at tage hånd om risikoen, men der er også mange, der
ikke har.

giver digrådgivning
unikke fordele.er
Duder
har tillige
blandt andet
til en gratis
IForsikringsprogrammet
forbindelse med denne
lagtadgang
stor vægt
Som medlem af Dansk Maskinhandlerforening er du tilknyttet et særligt tilpasset
og uforpligtende gennemgang af dine forsikringer med henblik på, at de kan optimeres
forsikringsprogram
hos Willis Towers
Watson.
på
at
øge
medlemmets
fokus
mod
interne
forretningsgange,
til bedre og billigere dækninger.
Jacob
Olesen
Annette
Kærsgaard
Forsikringsprogrammet
giver
dig at
unikke
fordele. Du
har blandt
andet
adgang
til
en gratis
der evt. kan medvirke
til
minimere
både
skadefrekvens,
men
og uforpligtende gennemgang af dine forsikringer med henblik på, at de kan optimeres
Key Account Manager
Account Assistent
også
skades
omfang.
til
bedreen
og evt.
billigere
dækninger.
Jacob Olesen
Annette Kærsgaard
Key Account Manager

Jacob Olesen

jacob.olesen@willistowerswatson.com
Jacob Olesen
Key Account Manager
+45 6038 0558
Key Account Manager

jacob.olesen@willistowerswatson.com

jacob.olesen@willistowerswatson.com
+45 6038 0558
+45 6038 0558

annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
+45 8813 9438

Account Executive
jacob.olesen@willistowerswatson.com
Ida Stoy Laursen

Account Assistent
annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
Mathias Løvkvist
+45 8813 9438

Ida Stoy Laursen

Vi hjælper dig med virksomhedens
risikostyring
Ida Stoy Laursen
+45 6038 0558
Account Executive

Hvis I er interesseret i et

Account Assistent
annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
Annette Kærsgaard
+45 8813 9438
Account Assistent

Mathias Løvkvist

Account Assistent
Account
Executive
Som medlem af Dansk Maskinhandlerforening er du tilknyttet et særligt
tilpasset
ida.stoy.laursen@willistowerswatson.com
forsikringsprogram
Towers Watson.
uforpligtende
tilbud,hos
er IWillis
velkomne
til ida.stoy.laursen@willistowerswatson.com
mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
Stoy
Laursen
Mathias Løvkvist
+45 Ida
8813
9416

Vi hjælper dig med virksomhedens risikostyring

+45 8813 9416
Forsikringsprogrammet
giverpå
digtelefon
unikke fordele. Du har blandt andet adgang til en gratis
at kontakte Jacob Olesen fra Willis
Towers Watson
Account
Executive
Som medlem af Dansk Maskinhandlerforening er du tilknyttet et særligt
tilpasset

+45 8813 9338

Account Assistent

og uforpligtende gennemgang af dine forsikringer med henblik på, at de kan optimeres
forsikringsprogram hos Willis Towers Watson. ida.stoy.laursen@willistowerswatson.com
mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
6038 0558.
til bedre og billigere dækninger.
Lars Borgholm
+45 8813 9416
+45 8813 9338
Lars Borgholm
Forsikringsprogrammet giver dig unikke fordele. Du har blandt andet
adgang
til en gratis
Account
Director
Account Director
og uforpligtende gennemgang af dine forsikringer med henblik på, at de kan optimeres
lars.borgholm@willistowerswatson.com
mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
I Willis Towers Watson arbejder til
vibedre
hvertogårbilligere
på at dækninger.
forbedre samar- ida.stoy.laursen@willistowerswatson.com
Lars Borgholm
+45 8813 9416
+45 8813 9338
Jacob Olesen
Kærsgaard
+45 Annette
8813 9429

bejdet med Codan og jeg synes, at vi igen i år har
taget et stort
Key Account Manager
skridt mod en smidigere administration og dermed
en nemmeJacob Olesen
re hverdag for alle parter. Helt konkret har Codan
optimeret på
Key Account Manager

jacob.olesen@willistowerswatson.com
skadesiden, hvilket har medført
at behandlingstiden i langt de
+45 6038 0558

fleste typer af skader, er blevet nedbragt betydeligt. Ligeledes
jacob.olesen@willistowerswatson.com
er svartiderne på dag til dag henvendelser
blevet
væsentligt
Ida Stoy Laursen
+45 6038 0558

forbedret. Alt i alt har vi set en positiv udviklingAccount
i 2020.
Executive

Account Assistent

Account Director
Account Assistent
annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
lars.borgholm@willistowerswatson.com
annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
+45 8813 9429
+45 8813 9438
+45 8813 9438
lars.borgholm@willistowerswatson.com
annette.kaersgaard@willistowerswatson.com
Mathias Løvkvist
+45 8813 9429
Mathias Løvkvist
+45 8813 9438

Account Assistent

Account Assistent

Forsikringerne under DM-aftalen har generelt
nogle
meget
Ida Stoy
Laursen
brede dækninger med høje undersummer. DerAccount
er langt
færre
Executive
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Account Director
Account Assistent

lars.borgholm@willistowerswatson.com
Annette
LarsKærsgaard
Borgholm
Annette Kærsgaard
+45 8813 9429

mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
Løvkvist
+45 Mathias
8813 9338
Account Assistent

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

mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
+45 8813 9338

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

mathias.lovkvist@willistowerswatson.com
+45 8813 9338

Account Director

Lars Borgholm
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Pensionsordning i PensionDanmark
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med

have ret til en supplerende pension fra PensionDanmark. Belø-

PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensions-

bet er typisk 72.000 kr. årligt.

ordning via overenskomsten. Pensionsordningen er ikke kun
en opsparing til pension, men indeholder også forsikringer, der

Sundhedsordning med sundhedsteam

sikrer medarbejderne og deres familier økonomisk tryghed ved

Medarbejdere med pension i PensionDanmark (herunder lær-

dødsfald, førtidspension, kritisk sygdom, fleksjob og ressour-

linge) har også en sundhedsordning. Sundhedsordningen gi-

ceforløb.

ver bl.a. fri adgang til behandlinger hos en fysioterapeut, massør eller kiropraktor, hvis medarbejderne har problemer i led,

Opsparing til pension

muskler og sener. Og der er ingen krav om lægehenvisning. På

Medarbejdernes opsparing til pension, bliver typisk sat ind på

den måde kan ordningen være med til at forebygge, at mindre

en aldersopsparing, ratepension og en livsvarig pension. Alder-

gener udvikler sig til mere alvorlige skader og eventuelt læn-

sopsparingen er forholdsvis ny og skyldes nye pensionsregler,

gerevarende sygefravær.

som per 1. januar 2018 har gjort aldersopsparingen attraktiv.
Bl.a. bliver pengene fra en aldersopsparing ikke modregnet i

Fra efteråret har PensionDanmark etableret en ny booking-ap-

offentlige ydelser. Det vil sige, at udbetalingerne fra en alder-

plikation, hvor antallet af fysioterapeuter og kiropraktorer

sopsparing ikke har betydning for, hvor meget medarbejderne

udvides. Det giver medarbejderne bedre muligheder for at få

vil få i pension fra det offentlige.

tider til behandlinger.

Derfor har PensionDanmark automatisk tilpasset medarbej-

PensionDanmark

dernes opsparing og indsætter det beløb, som man årligt må

også et sundhedsteam,

sætte ind på en aldersopsparing. Resten af pensionsindbe-

der består af 19 erfarne

talingerne bliver fordelt på ratepensionen og den livsvarige

sygeplejersker og social-

pension.

rådgivere. Her kan I som

har

virksomhed få rådgivning

Lærlingepension

og hjælp til, hvordan man

Med de nye overenskomster har lærlinge fået ret til pension,

kan håndtere sygemeld-

allerede når de fylder 18 år. De 18-årige lærlinges nuværen-

te medarbejdere, eller

de forsikringspakke blev per 1. september suppleret med en

medarbejdere der ofte er

pensionsopsparing på 6 % af lønnen. Sammen med pensions-

syge. Medarbejderen skal blot være omfattet af sundhedsord-

indbetalinger bliver lærlingene også omfattet af den fulde for-

ningen via sin pensionsordning i PensionDanmark.

sikringspakke.
Medarbejderne kan også selv ringe og få hjælp hos sundhedsDet er vigtigt, at man indberetter og indbetaler til PensionDan-

teamet. Og de kan også få hjælp via hurtig diagnose-ordnin-

mark, ellers kan det blive dyrt for virksomheden. Virksom-

gen, hvis de er blevet henvist til en speciallæge fra deres egen

heden skal nemlig erstatte den manglende forsikring, hvis en

læge. De får hjælp fra en sygeplejerske, der hjælper dem gen-

lærling kommer galt af sted og f.eks. kommer på førtidspensi-

nem sundhedssystemet – uden unødig ventetid.

on. Læs mere på pension.dk/virksomhed/indbetal, hvor der er
information om relevante overenskomstkoder, priser og regler

Læs mere om PensionDanmarks sundhedsordning på pension.

for, hvornår der skal indberettes.

dk/virksomhed/sundhed.

Seniorpension

Ring til PensionDanmark

En ny seniorpension trådte i kraft per 1. januar 2020. Opfylder

Har man spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe til Pen-

medarbejderne betingelserne, kan de søge seniorpension seks

sionDanmarks virksomhedsrådgivning på tlf. 7012 1340 alle

år før folkepensionsalder. Medarbejdere med pensionsordning

hverdage kl. 8-21.

i PensionDanmark, der får tilkendt seniorpension, kan også
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Climmar og EU
Dansk Maskinhandlerforening er en del af CLIMMAR – vores europæiske sammenslutning af maskinhandlerforeninger. Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter
16 lande. CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953.
Totalt omfatter CLIMMAR mere end 19.000 virksomheder
(landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger knap
160.000 ansatte.
Medlemslandene er Frankrig, Belgien, Danmark, England,
Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Slovakiet.
Sammenlagt servicerer disse virksomheder godt 3,5 mio.
landbrug med et samlet areal på næsten 2,0 mia. hektar!
Dette er vigtigt at fremhæve – bl.a. fordi størstedelen af
dansk lovgivning fødes i EU – og vores branche er i denne
sammenhæng ingen undtagelse.
Her spiller Danmark en stor og vigtig rolle. Per Hedetoft
fra Dansk Maskinhandlerforening repræsenterer CLIMMAR i to EU-grupper samt en ISO-gruppe. EU-grupperne
er WGAT og NRMM.
WGAT er en arbejdsgruppe for traktorer hvis formål er at
”klæde kommisionen bedst muligt på”, så kommisionen har
det bedste og bredeste grundlag at træffe beslutningerne på. Beslutningerne i dette tilfælde omhandler den nye
EU-typegodkendelse 167/2013 også kendt som ”Tractor
Mother Regulation” eller TMR. Der
arbejdes også med kategorierne
R og S – altså vogne og redskaber som
er trukket af
en traktor.
NRMM er en arbejdsgruppe stadig i sin opstart, men vedrører
”Non Road Mobile Machinery”.
Formålet er at finde en fælles
EU-typegodkendelse for disse
køretøjer.
RMI har efterhånden kørt et par år
– og udspringer af, at et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbranchen
skal
underlægges de samme vil-
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kår som bilbranchen på europæisk plan. I praksis betyder
det, at alle serviceinformationer og software ”Repair- and
Maintanence Information” (RMI) skal gøres tilgængelige
for alle relevante værksteder og reparatører. Altså i praksis
en ny potentiel ”Automester” i vores branche. Direktivet er
trådt i kraft, men der udestår specifikation, fastlæggelse
af retningslinjer samt software og hardware til håndtering.
Dette er nu ophøjet til en ISO-standard, der håndteres af
denne gruppe.
Man er nu nået til enighed om de fælles standarder, og
arbejder videre med OBD-problematikken.
I RMI-arbejdsgruppen arbejder DM både for CLIMMAR, men
samtidigt også for EU-organisationen SBS = Small Business Standards = SMV på dansk. Det er oftest de mindre
virksomheder, der ikke er autoriserede forhandlere, og
dermed også disse virksomheder som kan få stor gavn af
at tilgå disse informationer.
I årets løb er der også indledt et tættere samarbejde med
de andre europæiske organisationer inden for landbrug,
maskinstationer samt producenterne i hhv. COPA-Cogega,
CEETTAR og CEMA.
CLIMMARs 66. kongres fandt sted i oktober 2019 i
Schweiz. De vigtigste punkter på dagsordenen var en
grundig gennemgang af, samt konsensus om, den fælles europæiske strategi
og indsats på RMI, WGAT samt NRMM.
Desuden havde vi en vigtig og konstruktiv dialog om CLIMMARs budget
for de kommende år. Der er behov
for øgede midler i takt med succes
på den internationale scene. Forhandlerkontrakter fyldte også
meget. Den planlagte
møderække med
de store betydende
traktorproducenter er desværre
blevet forsinket som
følge af Corona og dertilhørende restriktioner. Følg
med på climmer.com

DM-Mærkeundersøgelse
I årets mærkeundersøgelse har vi valgt at fortsætte den
retning vi sidste år definerede og fokusere på de større
traktormærker, for at kvalitetssikre svarprocenten og dermed validiteten af mærkeundersøgelsen. Dette betyder, at den samlede svarprocent i år ligger på knap 50 %,
hvilket er tilfredsstillende. For at undersøgelsen skal have
en tilstrækkelig validitet, skal det ingen understreges, at
så mange som muligt skal prioritere at få besvaret undersøgelsen. DM-Mærkeundersøgelse er et vigtigt værktøj i
forhold til samarbejdet med traktorimportørerne – og disse tager undersøgelsens resultater alvorligt, og vil gerne
bruge dem i det daglige arbejde med forhandlerudvikling.
Derfor skal resultatet også være repræsentativt.

metre. Gennemsnittet dækker også over store udsving hos
de enkelte mærker.
Det er vigtigt at understrege, at mærkeundersøgelsen
kan bruges konstruktivt til at forbedre relationen og ikke
mindst samarbejdet mellem forhandler og importør. Det er
et godt værktøj til at analysere, hvor indsatsen skal målrettes, til gavn for begge parter. I sidste ende er importør,
producent og forhandler sat i verden med samme formål:
At afsætte traktorer!
Mærkeundersøgelsen gennemføres i en række europæiske lande, og kan derfor også anvendes som en benchmarking over mod udvalgte lande som et værdifuldt værktøj.
På europæisk plan afholder CLIMMAR ligeledes møder
med en række af traktormærkerne, hvor mærkeundersøgelsen præsenteres som gennemsnit for Europa. Dette er
udgangspunktet for en rigtig god dialog.

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgelse
2020 er, at vi er på stort set samme niveau i den samlede
bedømmelse set i forhold til sidste år. Vi ser en lille stigning i den samlede tilfredshed. Generelt er status overordnet uændret, men mærkerne er under pres på vigtige para-

Total for hele undersøgelsen
10,9

Sådan læses søjlerne:

10,5

0 - STOP helt op – ændre aktivitet / adfærd
4 - STOP – ændring påkrævet

11,6

10,5

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

2020

16 - Grønt lys – ændring skal nøje overvejes

2019

2018

20 - Grønt lys – FULD FART FREM I SAMME RETNING

Gennemsnit
2020

Total

Mærkets image/indtryk
14,00

13,31

13,50 13,00

14,00 14,53

13,50

14,53
12,50

15,11

14,20

16,00
13,50 13,48

12,50 12,56

11,20

14,44

Bedøm dit
mærke/leverandør
image i branchen

Traktorens
driftsikkerhed

Hvordan bedømmer
du traktorprogrammet
passer på markedet
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Tillid til
mærkets
fremtid

Gennemsnit 2019

2017

2018

2019

Gennemsnit 2019

2017

2018

2019

Gennemsnit 2019

2017

2018

2019

Gennemsnit 2019

2017

2018

2019

Gennemsnit 2019

2017

2018

2019

9,00 9,00

Niveau for
innovation
og udvikling
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DM-Jubilæumslegater 2019
PN Maskiner
Legatoverrækkelse i festlige rammer

Legatet blev stiftet i forbindelse
med foreningens 75-års jubilæum
med det formål at styrke interessen

Fredag den 10. januar var Dansk Maskinhandlerforening forbi

for uddannelsen af landbrugs- og

PN Maskiner i Troldkær mellem Kolding og Jels for at overrække

entreprenørmaskinmekanikere samt

foreningens jubilæumslegat til Rasmus Bohlbro Skou. Og ram-

kontor- og handelselever, der er

merne var i den grad sat, da man også afviklede åbent hus i

beskæftiget hos medlemmer af

forretningen med et forventet besøgstal på ca. 1200.

Dansk Maskinhandlerforening og

Næstformand i Dansk Maskinhandlerforening Lars Sønder-

DM-Arbejdsgiver. I forbindelse med

gaard sagde i sin tale til Rasmus: ”Da vi i bestyrelsen læste ind-

Dansk Maskinhandlerforenings

stillingen, din arbejdsplads har sendt, var vi ikke i tvivl om, at

100-års jubilæum 18. november

denne unge mand har lavet noget helt specielt, er lavet af no-

2018 blev det besluttet at lade

get helt specielt og har ydet en ekstraordinær indsats. Du kan

legatet stige til kr. 10.000.

godt være stolt af alle de rosende ord, som din læreplads har
skrevet om dig. Du er en ambitiøs ung mand, hvilket fremgår af

Tildeling sker for lærlinge efter

dine uddannelsespapirer. Du har gennemført din uddannelse

bestået svendeprøve og for handels-

på talentspor, hvilket betyder, at 25 % af undervisningen er på

og kontorelever efter bestået

et højere niveau end det obligatoriske. Og så har du ovenikøbet

læretid.

bestået svendeprøven med et flot 12-tal. Så Rasmus – du har
dæleme gjort det godt!”

For at få hæderen skal man indstilles
af en virksomhed, der er medlem

Kommer fra landbruget

af Dansk Maskinhandlerforening

Rasmus er vokset op på et landbrug og har også været i gang

eller DM-Arbejdsgiver. Den skriftlige

med at uddanne sig til landmand. Faktisk nåede han så langt,

indstilling skal indeholde en præcis

at han blev færdig som landbrugsassistent. Men tanken om

begrundelse for hvilke faglige såvel

hvor svært det er at blive selvstændig landmand, fik ham til

som personlige egenskaber, der

at skifte kurs.

ligger til grund for indstillingen.

”Jeg interesser mig meget for det tekniske og kan godt lide at
dykke ned i hydraulik, motor og el opgaver, så det var en natur-

Dansk Maskinhandlerforenings

lig vej at gå. Der er mange firmaer, der efterspørger landbrugs-

Jubilæumsfond har i beretningsåret

maskinmekanikere, så det er altid muligt at få job. Og så er der

uddelt 8 legater til nyudlærte i

noget helt specielt over høsten. Der er mange, der ikke forstår,

branchen – 1 handelsassistent, 1

at man gider arbejde så længe om sommeren, men der er en

entreprenørmaskinmekaniker og 6

særlig stemning omkring det,” siger Rasmus

landbrugsmaskinmekanikere – der
har udmærket sig både på det faglige

Testede sig selv af ved DBL

niveau og på det personlige plan.

I 2018 deltog Rasmus i Danmarks bedste lærling – landbrugs-

Hver legatmodtager får derfor ud

maskinmekaniker. Om sin deltagelse siger Rasmus: ”Jeg blev

over æren et diplom og kr. 10.000.

prikket til af en lærer på Erhvervsskolerne Aars, og jeg synes
det lød spændende. Derudover tænkte jeg, det kunne være en
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forberedelse til svendeprøven. Det var en test af mig selv at se,

der min læretid, så nu glæder jeg mig til uden afbræk at opleve

hvordan jeg reagerede, når jeg blev presset. Jeg vil helt klart

de forskellige sæsoner i en maskinforretning.”

anbefale andre at deltage i DBL – det er en stor oplevelse.”
”Med hensyn til fremtiden har jeg ikke de store planer om at

Hænderne godt skruet på

ændre noget lige nu. Jeg er rigtig godt tilfreds med at være

Privat har Rasmus for et års tid siden købt hus med sin kæreste

her hos PN Maskiner. Det er dejligt at være en del af en stor

i Kolding, som de har brugt meget tid på at renovere. ”Vi har

forretning, fordi det giver en god fleksibilitet. Jeg har for nylig

lavet det hele selv. Jeg har nok hænderne skruet godt på sådan

fået en helt ny servicebil, så jeg er meget ude hos kunderne og

generelt i forhold til det håndværksmæssige, og så er jeg ikke

lærer noget nyt hver dag. Bare fordi man har fået et 12-tal i sin

bange for at gå i gang med nogle projekter,” siger Rasmus.

svendeprøve, er man jo ikke udlært. Jeg har speciale i traktorer

På spørgsmålet om hvorvidt pengene fra legatet skal gå til re-

og entreprenørmaskiner, men det er også en god udfordring at

novering, svarer den 23-årige mekaniker med et smil: ”Ej – det

blive sendt ud til en presser, der er gået i stykker i høsten,” siger

er vi færdige med, men jeg er nok nødt til at købe en lille kage

Rasmus og fortsætter: ”Jeg har jo været en del væk på skole un-

her til arbejdet”.

Fra venstre ses indehaver hos PN Maskiner Torben Petersen, legatmodtager Rasmus Bohlbro Skou, værkfører hos PN Maskiner Carsten Johnsen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen og næstformand i Dansk Maskinhandlerforening Lars Søndergaard.
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Sindig thybo med store oplevelser
i bagagen får jubilæumslegat

Bytter afdeling når man er udlært
Hos J. Hundal gør de meget for at holde på de dygtige lærlinge
de uddanner. John Christensen fortæller: ”I gamle dage var det

22. januar gik turen til Thy.

jo sådan, at man skulle skifte til en anden virksomhed, når man

”For noget tid siden var jeg til en svendeprøve”, starter værkfø-

var udlært. Men sådan er det bestemt ikke i dag – vi vil meget

rer hos J. Hundahl John Christensen sin anekdote og fortsætter:

gerne beholde dem i virksomheden. Vi ved, at det kan være

”For jer der ikke har prøvet det, så foregår det sådan, at når ele-

svært at blive set som svend og ikke stadig være ”lærling”, når

verne er færdige med opgaven, går de ind og får deres karak-

man er færdig med sin uddannelse. Derfor har vi i et halvt år

ter, og så kommer de ud, og de fleste af dem jubler – heldigvis.

lige efter de er udlært byttet rundt på nyudlærte svende i vo-

Men den her var lidt speciel. Anders kom ud, og man kunne ikke

res to afdelinger. På den måde kommer de et andet sted hen –

se på ham, om han havde fået 0 eller 12. Men han gav mig et

selvom det er samme virksomhed – og får mulighed for at være

stykke papir, og der gik lidt tid, før det gik op for mig, at når

svend fra første dag. De får andre opgaver, end dem vi plejer at

man får 12, så skal mester underskrive nogle papirer – men det

give dem, skal forholde sig til nye kollegaer og nye kunder – og

var absolut ikke at se på ham, at det var sådan det var gået. Og

det er med til at videreudvikle dem.”

det betegner Anders rigtig godt. Han er rolig og besindig, og
der skal springe noget af en granat, inden han reagerer. Du er

Med hensyn til fremtiden har Anders da heller ikke tænkt sig at

en utrolig behagelig kollega og medarbejder. Du gør tingene

flytte nogen steder. ”Der er sket så meget det sidste år. Jeg har

ordentligt, og du får bestemt også ros ude hos vores kunder.”

fået alle de her spændende oplevelser, som folkene hos J. Hundahl har bakket mig op i. Nu skal jeg bare prøve at blive så dyg-

Griber udfordringerne

tig, som jeg overhovedet kan blive. Jeg håber, jeg kan arbejde

Selvom Anders er den stille type, så må man sige, at han griber

mig op ved hjælp af erfaring og vise, at man ikke nødvendigvis

de udfordringer, der dukker op. Anders har både deltaget i Dan-

behøver at tage en lang uddannelse for at komme videre in-

marks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmekaniker, været til

denfor faget,” slutter den 21-årige landbrugsmaskinmekaniker.

WorldSkills i Rusland og senest deltaget på DM i Skills som rollemodel på Dansk Maskinhandlerforenings stand. På spørgsmålet om hvorfor han tilmeldte sig DBL, svarer han: ”Et stykke tid
inden svendeprøven havde vi en teoriprøve, hvor jeg fik 12. Der
tænkte jeg, at jeg måske godt kunne være med, og så meldte
jeg mig. At det så har ført alle de andre oplevelser med sig – det
er jo bare fantastisk.”
”Især det at være en del af Skills landsholdet
i Rusland har været en spændende proces.
Det at møde nogle nye mennesker man slet
ikke kender og blive en del af det set-up,
som Skills er, har været virkelig spændende.
Der er helt bestemt sket noget med mig på
den tid, men hvad det lige er, det er svært at
sætte ord på. Men det er i hvert fald blevet
nemmere at møde nye mennesker, siger en
ydmyg Anders. ”Jeg er super glad for, hvis
jeg kan være en god rollemodel for nogle andre unge og være med til at vise dem i den
rigtige retning - og måske få nogen til at få
interesse for branchen.”
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Fra venstre ses medejer af J. Hundahl Erik Hundahl, værkfører John
Christensen, legatmodtager Anders Stensgaard Sørensen, formand i
Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen, medejer af J. Hundahl Søren Hundahl og direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus
Nissen.

Flot karakterblad giver jubilæumslegat

maskiner. Vi har også en del smedeopgaver, men det jeg synes,
er mest interessant, er de tekniske opgaver så som hydraulik og

”Hvis Emil havde vidst, at han skulle være i centrum i dag, så tror

elektronik, og det er også spændende at skille en motor eller

jeg ikke han var mødt op,” siger medejer af Brørup Traktor- &

en gearkasse ad. Jeg har altid skilt ting ad for at se, hvordan det

Maskincenter Svend Aage Jensen, da Dansk Maskinhandlerfor-

virker,” siger den 20-årige landbrugsmaskinmekaniker.

ening 23. januar træder ind ad døren. Og det er da også en ret
overrasket Emil Van Straaten, som sidder i frokoststuen og får

Sammenhold med holdet fra Aars

morgenkaffe, da hans mor og far pludselig kommer ind og sæt-

Selvom de drenge, som Emil gik på hold med på Erhvervsskoler-

ter sig ved bordet for at overvære overrækkelsen.

ne Aars, er spredt over hele landet, så holder de stadig sammen.

”Vi er rigtig glade for at have dig her, og du har fået et rigtig

”Det var et rigtig godt hold, jeg var på under min uddannelse. Vi

flot svendebrev med et 12-tal – det er vi stolte af, og det er

fik et utrolig godt sammenhold, fordi vi alle sammen boede på

jeg sikker på, både du og dine forældre også er stolte af. Vi har

skolen og var meget sammen i vores fritid. Vi har jo interessen

indstillet dig til Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat

for vores fag til fælles, og så gør Snapchat og Facebookgrupper

pga. din faglige dygtighed, din omhyggelighed, dit altid gode

det nemt at holde kontakten, selvom vi ikke er på skole mere. Vi

humør og din loyalitet. Du går aldrig af vejen, når der skal tages

er ofte til fester sammen, og vi er også nogle stykker, der lige

fat, og du er vellidt blandt dine kollegaer og vores kunder – vi

har været på skiferie sammen i Østrig,” slutter Emil.

kan altid regne med, at når vi sender dig afsted, så kommer der

Altid plads til Emil i Brørup

en løsning,” siger Svend Aage Jensen i sin tale til Emil.

Hvad fremtiden bringer på langt sigt, ved Emil ikke endnu, men
Og det er ikke kun i sin svendeprøve, Emil har scoret et 12-

han satser på at arbejde et par år og så tage ca. 6 måneder i

tal. Når man ser på karakterbladet, er det spækket med 10 og

Australien, hvor han vil køre maskiner og skrue. Og en ting er

12-taller, og Emil har endda gennemført sin uddannelse på ta-

helt sikkert – der er altid en plads til ham hos Brørup Traktor- &

lentspor, som betyder, at mindst 25 % af fagene er taget på et

Maskincenter, som Svend Aage Jensen siger i sin tale til ham: ”Vi

højere niveau end det obligatoriske.

er så glade for, du har valgt at blive hos os – i hvert fald indtil du
skal til Australien. Vi håber jo også meget, at du kommer tilbage

På spørgsmålet om han altid har været så god i skolen, svarer

efterfølgende – det er nærmest en pligt, men det må vi jo se,

Emil: ”Jeg havde nok lidt svært ved at tage mig sammen i folke-

hvad du siger til.”

skolen, men det her er jo virkelig noget, der interesserer mig, og

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen,
legatmodtager Emil Van Straaten og medejer og værkfører hos Brørup Traktor- & Maskincenter ApS Kurt Eg.

så læser man nok lidt mere op på tingene, end jeg ellers ville
have gjort.”

Naturligt lærested
Historien hos Brørup Traktor og Maskincenter er, at Emil er en del af en traktorhandel
mellem hans far og maskinforretningen. Hvis
faderen købte en traktor, skulle forretningen
tage Emil i lære. Og selvom det selvfølgelig
er en joke, så er det bare meget naturligt, at
Emil er havnet netop her. ”Min far har jo altid handlet her, og jeg var i praktik her i 9.
klasse, så det var meget naturligt, at det var
her, jeg skulle i lære. Jeg er også rigtig glad
for at være her. Man får lov til rigtig meget
forskelligt, fordi vi har så mange forskellige
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Per opfinder får jubilæumslegat

arme. Per er jo en virkelig alsidig medarbejder og kan lave alle
de mange forskellige ting, vi arbejder med her i virksomheden

”Du er meget alsidig og udfører enhver opgave med flid og dyg-

– lige fra reparation af maskiner til VVS-opgaver. Vi er glade for,

tighed. På det menneskelig plan er du meget positiv og har et

at han kom og spurgte, om han måtte komme tilbage, siger Kar-

utrolig godt humør, og så er du god til at samarbejde og til at

sten Nielsen, indehaver af SUMAS A/S.

lære fra dig. Du er ikke typen der holder fri, og du har altid gang
i et eller andet projekt,” var nogle af de flotte ord Per Christian

På spørgsmålet om, hvorfor Per fortrød at videreuddanne sig,

Christensen fik med af Dansk Maskinhandlerforenings formand

siger han: ”Jeg har gang i så meget lige nu og det føltes bare

Jens-Aage Jensen, da han 20. februar var forbi SUMAS Suldrup

ikke helt rigtigt – i hvert fald ikke som det rigtige tidspunkt. Så

Maskinforretning A/S for at uddele et legat fra foreningens ju-

det var dejligt, at jeg kunne få lov til at komme tilbage hertil.

bilæumsfond.

Jeg elsker at arbejde, og så drømmer jeg også om at blive selvstændig engang, og i forhold til det vil jeg gerne have en masse

Hvad nogle af Pers projekter går ud på, vender vi tilbage til.

erfaring – og det får jeg her.

Mor ville have en studenterhue

Har allerede stiftet en virksomhed

Per var på det første hold af landbrugsmaskinmekanikere, som

Sammen med sin gode ven og kollega Daniel har Per i 2019

gennemførte uddannelsen som EUX i sommeren 2019. ”Min

stiftet virksomheden Jysk Maskiner og Stål ApS. Her har de al-

mor ville have, jeg skulle på gymnasiet, men der var vi ikke helt

lerede udviklet deres eget produkt – en kost til at feje under

enige”, smiler Per og fortsætter: ”Der er ikke rigtig nogen i min

minkbure, som de har taget patent på, og som bliver solgt via

familie, der har været på gymnasiet, og min mor synes, jeg kla-

Specialbutikken i Aars. Vi har talt med vækstkonsulenter og la-

rede mig så godt i skolen, at det burde jeg. Der var desværre

vet forretningsplan, så det har været en spændende proces,”

ikke nogen studievejledere, der fortalte om EUX, men jeg tror

siger Per.

faktisk, jeg læste om muligheden i et Traktor Tech. Det blev
et kompromis, hvor jeg både fik en studentereksamen og en

Hos SUMAS har man det helt fint med, at de unge også prøver

erhvervsuddannelse – og det har jeg ikke fortrudt. Det er en

kræfter med deres eget i fritiden. ”Det er dejligt, de har noget

utrolig alsidig uddannelse, og du kan virkelig meget forskelligt,

initiativ og gåpåmod, og det får vi da bare endnu bedre svende

når du har gennemført den.”

ud af,” siger Karsten Nielsen.

”Det har været hårdt, for der er rigtig meget presset sammen på kort tid. Jeg har arbejdet meget sammen med to
gode venner Nicolai og Martin, og vi har hjulpet hinanden
rigtig meget. Vi har arbejdet hårdt, og vi har været rigtig
gode til at løfte hinanden op. Hvis en af os var bedre til et
fag end de andre, så hjalp vi hinanden.”
Droppede maskinmesterskolen
SUMAS A/S havde egentlig sagt farvel til
Per, fordi han skulle være startet på maskinmesterskolen i Frederikshavn her i januar.
Per fortrød dog i sidste øjeblik og blev budt
velkommen tilbage til SUMAS A/S med åbne
Fra venstre ses værkfører hos SUMAS
Jens Asp, legatmodtager Per Christian
Christensen, indehaver af SUMAS Karsten Nielsen, formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen og
direktør i Dansk Maskinhandlerforening
Klaus Nissen.
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”Vi er bestemt ikke afvisende overfor, at der kommer flere produkter til, hvis vi får en god idé, eller hvis der kommer nogen
og beder os om at udvikle en maskine til et bestemt formål,”
slutter den 21-årige landbrugsmaskinmekaniker.

Tidligere DBL-Entreprenør deltager
får jubilæumslegat

kunderne hurtigt skal videre. Hvis der er nedbrud, så er det nu
og her. Vi får de hjælpemidler, vi skal bruge for at løse problemet i marken, og vi kører ikke hjem, før kunden er kørende igen.

”Det glæder alle i JMM Group, når vores unge mennesker bliver

Derfor er det også rigtig godt altid at have et par rene under-

påskønnet for deres flid og deres evner,” siger aftersaleschef

bukser og en t-shirt i bilen og lidt forsyninger i køletasken, da

hos Johs. Møllers Maskiner A/S Henry Iversen og fortsætter: ”

man aldrig ved, om man er nødt til at overnatte et sted. Men det

Vi fik dig hertil, da du var 3 år inde i din læretid. Uddannelsen

er også noget af det, der gør det rigtig sjovt at være i den her

har du taget som EUX og sluttet af med et 12-tal i din svende-

branche,” siger Jens med et stort smil.

prøve – flottere kan det vist ikke blive. Du har også deltaget i
Danmarks Bedste Lærling – Entreprenørmaskinmekaniker, hvor

Født ind i branchen

du fik en flot 3. plads, selvom du var et år bagud i uddannelsen

”Jeg var kun 3-4 år, da jeg kørte min første gravemaskine. Min

i forhold til dine konkurrenter. Da du startede hos os, var du

far er entreprenørmaskinmekaniker og har sin egen forretning

en uge her på værkstedet, inden du kom ud at køre med vores

og vores nabo er entreprenør, så interessen har altid været der”

fynske montør. Et halvt år inden du var færdigudlært, fik du en

siger Jens. ”Jeg kan rigtig godt lide al teknikken bagved. Fejlfin-

spritny servicebil, og den har du kørt i siden – heldigvis for os,

dingsopgaver er de bedste opgaver, det er altid dejligt at kom-

for du er en god medarbejder, og gode medarbejdere har JMM

me ud til noget og få det til at køre, så bliver man da stolt af at

Group altid brug for.”

have løst opgaven. ”

Jens-Aage Jensen formand i Dansk Maskinhandlerforening der

I forhold til skolen har Jens gjort det godt. Når man ser hans

21. februar var mødt op for at overrække legatet havde også

eksamensbevis, er der nærmest kun 10 og 12-taller. ”Jeg har

flotte ord at sige til Jens: ”Vi ved, at du gennem din læretid har

altid været god til matematik og fysik, men på EUX er der jo

udvist stor lærevillighed og stabilitet. De kunder du har med at

også en del sprog, og det blev faktisk konstateret under min

gøre, er glade for dit arbejde. Du er også en rigtig god kollega,

uddannelse, at jeg er ordblind. Men jeg har arbejdet hårdt, og

som aldrig siger nej til at hjælpe andre, hvilket betyder, at du af

vi har haft en virkelig god klasse, hvor vi har været gode til at

og til kommer sent hjem.”

hjælpe hinanden. Vi ser også stadig hinanden i fritiden og tager
på ferier og går i byen sammen.”

Har altid rent undertøj i bilen
”Man skal nok være lidt af en arbejdsnarkoman for at kunne

Kan ikke blive i servicebilen altid

være her,” starter Jens. ”Hos JMM gør vi en stor dyd ud af, at

”For noget tid siden knuste jeg min ankel, og det kan jeg godt
mærke stadigvæk. Derfor ved jeg
også, at jeg ikke kommer til at lave det
her, til jeg skal på pension,” siger Jens
og fortsætter: ”Jeg har altid sagt, at jeg
gerne vil være værkfører eller leder af
en eller anden art. Første skridt er at få
en masse erfaring, hvilket jeg er i gang
med, og JMM er det helt rigtige sted at
få den erfaring. Det hele er rigtig godt
her. Du får det ansvar du kan bære og
har en værkfører, der står bag dig.”
”Men lige nu er det bare for sjovt til at
lade være med at køre som montør, og
jeg er bestemt ikke klar til at sidde stille på et kontor,” slutter den 22-årige

Fra venstre ses aftersaleschef hos Johs. Møllers Maskiner A/S Henry Iversen, værkfører Peter
Hvejsel, formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen, legatmodtager Jens Bonnerup Melgaard og direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen.
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Gaveregn i Hjallerup Maskinforretning
Anledningen til Dansk Maskinhandlerforenings besøg 28. februar hos Hjallerup Maskinforretning var, at virksomheden på
foreningens generalforsamling i 2019 blev tildelt prisen som
årets lærested. Hjallerup Maskinforretning var dog ikke til stede
til at modtage prisen, så nu skulle den endelig officielt overrækkes. Formand for Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage
Jensen havde dog flere gaver med. Der skulle nemlig samtidig
uddeles hele 2 legater til landbrugsmaskinmekaniker Martin
Schioldan og handelsassistent Morten Bøgh Nielsen.
De to dygtige medarbejdere har allerede meget erfaring på
hver deres måde. Morten har i kraft af sine 34 år på bagen lavet en del andre ting, inden han kom til Hjallerup, og Martin har

Legatmodtager Morten Bøgh Nielsen, legatmodtager Martin

både været i Tanzania og Australien og arbejde med sit fag.

Schioldan, Hjallerup Maskinforretning .

Voksenlærlingen der skaber den gode stemning

siger han bl.a.: ”Det er vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, og

I indstillingen til legatet stå der bl.a. om Morten: ”Morten har un-

man kan købe sig til noget af det, men det vigtigste er vores

der hele læretiden udvist særdeles gode samarbejdsevner og

væremåde. Her er du en fantastisk medspiller! Godt humør, hu-

meget gode personlige egenskaber. Hans væremåde og væsen

mor, arbejdsglæde og ambassadør for at tale pænt sammen –

er stærkt medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø. Han har

du løfter i sandhed arbejdsmiljøet.”

en særdeles god evne til at sætte sig ind i tingene og har på et
tidligt tidspunkt i sin læretid kunnet varetage opgaver næsten

På spørgsmålet om, hvordan han formår at være med til at løfte

på samme niveau som en udlært medarbejder.”

arbejdsmiljøet svarer Morten: ”Jeg er jo bare mig selv, og så vælger jeg at være glad – så enkelt tror jeg egentlig det er.”

Morten havde ikke kendskab til branchen, før han kom til Hjallerup Maskinforretning. Da han var yngre, læste han finansøko-

Rejser har givet indsigt i verden

nom, men da han var færdig, var det svært at få job i økonomi-

Også i Martins indstilling står der nogle flotte ord: ”Martin er

verdenen på grund af finanskrisen, så derfor fik Morten arbejde

målrettet, engageret og aktiv, og han bidrager med nye idéer

på en fabrik. Der blev han i 11 år, indtil han en dag tænkte, at

på værkstedet. Han er god til at sætte sig ind i tingene og til

der skulle ske noget andet. ”Børnene var blevet lidt større, og

at give sin viden videre. Han har gode samarbejdsevner og er

vi havde fået mere luft i økonomien, så derfor ville jeg meget

vellidt af både kollegaer og kunder.”

gerne have en uddannelse,” siger Morten. ”Jeg havde ikke lyst til
at sidde på et kontor hele tiden, jeg ville gerne have kontakt til

I modsætning til Morten har Martin altid interesseret sig for

kunder og have nogle produkter i hånden. Derfor synes jeg, det

maskiner. Han kommer fra en gård og har altid syntes, det var

her lød spændende, selvom jeg ikke kendte noget til branchen

spændende at få noget til at køre. ”Jeg kan rigtig godt lide at

eller landbrug. Det var den første læreplads jeg søgte, og den

lave de store reparationer, fortæller Martin, det er altid spæn-

fik jeg. Jeg kan rigtig godt lide at være her. Jeg har nogle virkelig

dende, hvis man har arbejdet på noget en uges tid og så skal

gode kollegaer og har også fået opbygget gode relationer til

teste af om det virker, det man har lavet.”

mange af vores kunder. Jeg har jo aldrig selv skruet i noget, men
når jeg har tid, går jeg ned i værkstedet og ser, hvad montører-

Martin har under sin uddannelse været 6 uger i Tanzania i prak-

ne bruger til de forskellige opgaver – det lærer jeg meget af.”

tik. ”Det har givet mig et indblik i verden, og hvor nemt vi egent-

Ifølge eftermarkedschef Orla Jensen er Morten stærkt medvir-

lig har det med mange ting. Vi har alle muligheder for at lave et

kende til at skabe et godt arbejdsmiljø. I Orlas tale til Morten

godt stykke arbejde, fordi vi altid har det rigtige værktøj. Der-
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nede har de ikke ret meget uddannelse, næsten ingen værktøj

Maskinforretning. Der er nogle rigtig gode kollegaer, og så får

og der er langt mellem kunderne. Man bliver tvunget til at tage

man meget ansvar og får lov til at lære fra sig – og det kan jeg

nogle valg og være mere opfindsom for at løse opgaverne,” for-

godt lide, slutter den 22-årige landbrugsmaskinmekaniker.

tæller Martin.
Men turen til Tanzania var ikke nok for Martin, så da chancen
bød sig hen over vinteren, tog han en tur til Australien gennem
AGCO, hvor han var hos Agwest Machinery. ”Også her oplevede
jeg, hvor god en uddannelse vi får i Danmark. Dernede er mekanikerne mere specialiserede, så de er gode til én ting, hvor vi
kan mange flere ting. Jeg fik faktisk med det samme lov til selv
at køre ud til kunderne, fordi de ved, at vi er dygtige, når vi er
uddannet i Danmark,” siger Martin.

Ungdommen hyldet i
historiske rammer
Når man træder ind ad døren hos A.P. Jørgensen i Ribe, bliver
man mødt af billeder fra virksomhedens lange historie. Det er
dog fremtiden Dansk Maskinhandlerforening den 5. marts er
kommet for at hylde. Vi skal nemlig overrække Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat til den 21-årige landbrugsmaskinmekaniker Jacob Skade Andersen.

Planlægger at blive hos Hjallerup Maskinforretning
Med hensyn til fremtidsplanerne for de to legatmodtagere, så
er en fremtid hos Hjallerup Maskinforretning ønsket.

Om grunden til at A.P. Jørgensen har indstillet Jacob til legatet,
siger værkfører Ib Ibsen: ”Jacob er meget selvstændig og dygtig.

”Jeg bor jo her i Hjallerup, og min familie har deres netværk her,
så det passer rigtig godt for os, at jeg arbejder i byen. Derudover er branchen lidt gammeldags i forhold til det med, at relationerne er meget vigtige, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg
håber, jeg kan få lov til at blive her i rigtig lang tid og suge en
masse erfaring til mig,” siger Morten.
Martin tilføjer: ”Jeg vil også meget gerne blive her hos Hjallerup

Han er god til at arbejde på egen hånd og tænker hele opgaven
igennem. Han er god til at håndtere tilgangen til kunderne og
til at få afsluttet opgaverne, så vi ikke skal efter dem igen. Han
er ung og har en kæmpestor lyst og arbejdsvilje til erhvervet.”

Udfordrer sig selv i sit fag
Mens Jacob var under uddannelse, fik han tilbudt at tage med
på en tur til Tanzania i 6 uger og arbejde med sit fag. ”Jeg var
utrolig glad for at blive spurgt og var
faktisk straks klar på at tage af sted.
Mit praktikophold var på sukkerrørsfabrikken TBC, som ligger i nærheden af
Kilimanjaro. Jeg skulle primært være på
værkstedet, men var også ude og prøve at høste sukkerrør.
Det er jo meget anderledes i Afrika. For
eksempel bliver alt værktøj låst inde i
alle pauser, så der ikke er nogen, der
skal blive fristet af at snuppe noget af
det. De er bare så fattige, at de stjæler alt. Vi havde for eksempel lejet en

Fra venstre ses personalechef hos Hjallerup Maskinforretning Alice Maria Bøcker, eftermarkedschef Orla Jensen, legatmodtager Morten Bøgh Nielsen, legatmodtager Martin
Schioldan, værkfører Jens Peter Heden Jensen, formand i Dansk Maskinhandlerforening
Jens-Aage Jensen, direktør i Hjallerup Maskinforretning Morten Bordvik og direktør i
Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen.
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motorcykel, og mens vi lige var inde i
en kiosk for at købe noget, så forsvandt
vores styrthjelme. Det var bestemt en
stor oplevelse at være afsted, og opleve
en meget anderledes kultur. Vi var bl.a.
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også på en safaritur og rundt og se nogle forskellige fabrikker,”

Fritiden går med markarbejde

fortæller Jacob.

Når Jacob har fri, kalder branchen stadig. ”Jeg har lidt svært ved
at sidde stille, så jeg har købt en traktor og en presser, og når

Tanzania var dog ikke nok til at Jacob fik styret sin udlængsel, så

jeg har fri, kører jeg lidt for nogle landmænd. Det er meget hyg-

hen over vinteren har Jacob og en kammerat været i Australien

geligt at komme ud og køre en gang imellem,” siger Jacob.

og arbejde på en farm. Her har han både lavet høstarbejde og

Med hensyn til fremtiden så vil Jacob gerne blive i forretningen,

været med til at servicere maskinerne.

og hvis der på et tidspunkt bliver en stille periode, kunne han
godt tænke sig at komme til USA. ”Det skulle helt klart være for

Praktik er et krav for læreplads hos A.P. Jørgensen

at arbejde indenfor mit fag, at jeg skal afsted. Det giver noget

Hos A.P. Jørgensen gør man meget ud af, at de unge får lov til at

helt andet at arbejde i et andet land frem for at være turist.

prøve sig selv af i faget, inden man tager dem i lære. ”For at man

Det at man arbejder sammen med og får et forhold til de lokale

kan komme i lære hos os, skal man i praktik mindst en gang.

gør, at man oplever nogle andre ting, end man gør som turist.

Det var Jacob også, og han var en rigtig god og engageret prak-

Derudover kunne jeg på et tidspunkt godt tænke mig et ned-

tikant,” siger værkfører Ib Ibsen og fortsætter: ”Vi tager imod

lagt landbrug– selvfølgelig med et værksted, hvor jeg kan gå

alle de unge, der søger og tager dem alvorligt, så alle får en fair

og skrue i min fritid. På længere sigt kunne jeg godt tænke mig

chance for at snuse til branchen, og se om det er noget for dem.

at få lov til at være med i nogle projekter, hvor man er med til

Det er helt sikkert med til at gøre, at vi aldrig har haft problemer

at udvikle fremtidens maskiner og teknologi – det kunne være

med at rekruttere lærlinge – de står faktisk i kø, hvilket vi er

rigtig spændende,” slutter Jacob.

meget glade for og stolte af.”

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Jacob Skade Andersen, værkfører Ib Ibsen og
direktør hos A.P. Jørgensen Jim Thygesen.
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Bestyrelsesmedlem Troels Jensen og legat modtager Kristian Madsen fra Heden Maskinforretning A/S

EUX-legat uddelt
EUX-legatet blev uddelt første gang i juni 2019, hvor de
første EUX landbrugs- og entreprenørmaskinmekanikere
blev færdige. Dengang gik legatet til Martin Schioldan,
Hjallerup Maskinforretning A/S

Den 23. juni var der dimission for EUX landbrugs- og entreprenørmaskinmekanikere. I den forbindelse blev foreningens
EUX-legat uddelt af bestyrelsesmedlem Troels Jensen. Legatet
gives til den gode kammerat, der har gjort noget særligt for
sammenholdet i klassen og på skolen. Legatet er på kr. 3.000.

Martin blev af sine lærere beskrevet som en altid velforberedt
Legatet gik til Kristian Madsen fra Heden Maskinforretning A/S,

elev, der afleverer sine opgaver til tiden og i øvrigt er arbejd-

med følgende begrundelse:

som ud over det sædvanlige. Når det – som her – kobles sammen
med en høj grad af videbegærlighed, er der et godt grundlag for

Igennem sin uddannelsestid som EUX-elev har Kristian med

at både teoretiske og faglige kompetencer bliver udviklet til et

sit gode humør, åbenhed og behagelige væsen været en sam-

højt niveau. Martin havde også topkarakterer. Dertil kommer et

lende figur i klassen. Han er altid imødekommende og positiv i

venligt og gemytligt sind, der sammen med et meget behage-

forhold til både sine kammerater og sine lærere og eventuelle

ligt væsen og en stor hjælpsomhed gør, at han er meget vellidt

problemer løses altid med et konstruktivt mindset. Kristian ta-

blandt både kammerater og lærere. Også fra sit praktikophold i

ger gerne en for holdet og er altid klar til at gå forrest for at vise

Tanzania er der kun positive ord.

det gode eksempel. Han er flittig og har altid tid til at hjælpe
sine kammerater. Samtidig er han den, som går foran, når der
skal rettes henvendelse til ledelsen, eller der skal træffes beslutninger i klassen.
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Sekretariatet
Sekretariatet består af følgende medarbejdere:
Klaus Nissen (direktør)
Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Dorthe Thomsen (kontorassistent)
Astrid Emilie Liltorp Andersen

Mødefaciliteter
Mange medlemsvirksomheder og leverandører
har igen i beretningsåret gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.
I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity og
kan tilbyde morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad.
Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har
projektor, whiteboard og der er mulighed for flip
over.
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
eftermiddags- eller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et indlæg fra DM med aktuelt fra
branchen lige nu. Vi deltager ligeledes gerne med
et indlæg ved andre møder evt. leder- eller bestyrelsesmøder.
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Afslutning
Året går på hæld. Både kalenderåret og beretningsåret. 2020 vil gå over i mands minde som et
på mange måder helt vanvittigt år. Det meste af verden kom ridende ind i året på en bølge af
højkonjunktur – og hvor de største bekymringer syntes at være, hvor ferierejsen eller rejserne
skulle gå hen og hvilken ny bil man skulle have. Der var en sorgløshed, meget godt illustreret
af billederne fra Østrig, hvor glade skiturister fra nær og fjern festede igennem med shots og
fløjter. Og så ramte forhammeren, SLAM. Corona ramte Danmark. Marts 2020 skriver sig ind
i historiebøgerne som den mest omfattende nedlukning siden anden verdenskrig. Det svarer
vel til at ramme en betonmur med 130 km/t.
Som beskrevet i nærværende beretning har konsekvenserne for vores branche været meget
forskellige i de enkelte virksomheder, men størstedelen er gået igennem krisen uden de store
problemer. Dansk Maskinhandlerforening havde især i marts, april, maj og juni meget travlt
med at rådgive om den samlede situation og havde en tæt myndighedskontakt – samt et tæt
samspil med andre organisationer omkring Covid-19.
I skrivende stund raser anden smittebølge verden over. Verdens tilstand normaliseres ikke
førend der foreligger en vaccine.
Generelt og overordnet set har 2019/2020 været et fornuftigt år rent driftsmæssigt for medlemsvirksomhederne. Det kan mærkes på kunderne, at der er fokus på konsolidering. Det er
fornuftigt og det bakker vi op om. En afledt effekt af dette er så også, at der investeres i færre
nye maskiner, men at det nuværende materiel i højere grad skal holdes kørende. Og der analyseres mere på enkeltinvesteringerne.
Beretningens nøgletal giver læseren et godt indblik i branchens økonomiske benchmark. Det
er gennemsnitstal, som viser en tendens.
Et nedslag i et par af de vigtigste nøgletal bekræfter en tendens, som vi skal være meget opmærksomme på. Varebeholdningen er steget til sit højeste niveau siden starten af nøgletalsanalyserne i 2013 til 26,5 mio. kr. i gennemsnit – en gennemsnitlig stigning på hele 2,2 mio. kr.
sammenlignet med 2018/2019. Dette sammenholdt med et svagt fald i bruttofortjenesten,
samt et fald i det primære resultat gør, at vi som branche skal øge fokus yderligere på vores
kapitalbinding. Dette er et symptom på, at kampen om de nye handler er blevet yderligere
intensiveret – at leasing af nyt materiel spiller en større og større rolle. Resultatet er, at det
brugte, der kommer på lager er nyere og dyrere og dermed sværere omsætteligt. Og det binder kapital. Cash-flow er helt essentielt, og varelageret stiger altså ikke i værdi.
Dette understreger, at vores fokus på eksport og afsætningsmuligheder for det brugte materiel er helt rigtig – men også Corona-ramt. Den strategi, vi har forfinet og justeret i 2019/2020,
skal der sættes turbo på, så snart restriktionerne og rejsevejledningerne tillader det.
Afslutningsvis kan vi med tilfredshed konkludere, at året 2019/2020 igen blev et år, hvor
professionelle investorer udefra investerede i vores branche – og dermed er med til at cementere billedet af en attraktiv branche med spændende muligheder, mennesker, brands og
virksomheder.
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