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Der er kul på igen

Vi er i store træk ved at være tilbage. Tilbage ved en nor-
mal hverdag, hvad det så end betyder - men i hvert fald 
i den henseende, at Covid-19 er lagt bag os. Regeringen 
besluttede per 10. september 2021, at Covid-19 nu er at 
betragte som en sygdom på linje med influenza mv. Det 
betyder at alle restriktioner er væk. Her er Danmark fore-
gangsland i Europa.  

I efteråret 2021 kom der for alvor gang i de fysiske aktivi-
teter igen – og ikke mindst messeaktiviteten. Og der kom 
kul på… Man glemte helt, at der jo ikke rigtig var noget der 
var aflyst – det er udsat. Derfor kom, og kommer, aktivite-
terne nu buldrende som et godtog.  

I maskinbranchen skød vi 2. halvår i gang med Have & 
Landskab i Slagelse samt Entreprenør & Håndværk i Her-
ning. Begge store udendørs maskinudstillinger som samlet 
havde godt 20.000 besøgende. Forud var vi som arrangø-
rer meget spændte på, hvordan kunderne, de besøgende, 
ville agere. Hvor mange per virksomhed ville få lov til at 
tage af sted? Ville den store entreprenør eller landmand 
kun sende 1 medarbejder afsted mod tidligere 5-10 styk-
ker? Alle bekymringer blev gjort til skamme. Vi er tilbage 
til normal. Den store europæiske maskinudstilling EIMA lå 
i uge 42, og det blev den første internationale syretest 
efter Covid-19.  

Der er vendt op og ned på messekalenderen, og de fle-
ste store messer har flyttet termin. Men der hersker også 
stadig usikkerhed. Agritechnica blev rykket fra efterår til 
forår – og flere større udstillere meldte fra. Der blev talt 
om begrænset antal besøgende per dag, hybrid-version og 
længere åbningstider. I sidste ende trak arrangøren stik-
ket. I 2022 kom messerne ellers som perler på en snor – og 
kronen på værket er Agromek i november 2022. Vi glæder 
os! 

Når man skal beskrive året 2021/2022, kommer vi ikke 
uden om Covid-19. Om vi vil det eller ej. Det er på mange 
måder blevet en del af vores hverdag, om end det går lidt 
i glemmebogen forår og sommer – for så at vende tilbage i 
vores bevidsthed i efterår og vinter. Vi har været igennem 
en genåbning, gen-nedlukning og så igen en genåbning 

af samfundet. Det har på mange måder været enormt fru-
strerende – men meget tyder nu på, at vi er igennem det 
– i hvert fald i den vestlige verden. At vi i skrivende stund 
igen ser ind i stigende smitte, er forhåbentlig forbigående. 
Vaccinerne bør holde hånden under det.  

Det forgangne år har i høj grad handlet om, at vi skulle 
holde hjulene i gang. Denne sætning kan tolkes på mange 
måder og sættes ind i kontekst i mange sammenhænge.  

I disse post Corona-tider er det også en vigtig sætning. For 
sideløbende med, at vi alle har en forpligtigelse til at opfø-
re os ansvarligt og medvirke til at reducere smittetrykket 
- ja, så har vi også et ansvar for, at det hele ikke går i stå. 
Men det er også lidt uhyggeligt, hvor hurtigt et samfund 
kan blive lullet i søvn – og hvor hurtigt vi alle kan vænne 
os til situationen, restriktionerne, begrænsningerne, hånd-
spritten mv.  

Som aktiv organisation er det svært at lade stå til, men 
vi har været tvunget til, i bedste fald, at begrænse vores 
aktiviteter såsom medlemsmøder, eksportfremstød, inter-
nationalt samarbejde, rekruttering. Det har alt sammen en 
pris på den lange bane, der vil tage tid at indhente. Men vi 
skal videre.  
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Importører og forhandlere af landbrugsmaskiner og en-
treprenørmaskiner kan se tilbage på et 2021, der trods 
Covid-19 og nedlukninger, kom til at ligne et normalt år 
for branchen. Men dramatikken og frustrationen under-
vejs har været stor. Store dele af samfundsdebatten har 
været præget af en meget 
akademisk tilgang. Et godt 
eksempel er diskussionen 
om hjemmearbejde og hvor 
forfærdeligt eller hvor godt 
det har været. Flere banker 
og forsikringsselskaber har 
lige frem meldt ud, at de 
har opsagt 25 % af deres 
kontorpladser, fordi medar-
bejderne også fremadret-
tet skal arbejde hjemmefra. 
Men hallo. Det er altså kun 
bag en PC du kan arbejde hjemmefra. Alle de, som ikke kan 
arbejde hjemmefra. De blev igen glemt i det politiske spin. 
Tænk hvor meget hjemmearbejde har fyldt i mediebilledet. 
Tænk hvor lidt de, som ikke kunne arbejde hjemmefra, har 
fyldt. Det er tankevækkende.  

Når man som nu kigger tilbage på det forgangne år – kan 

vi se tilbage på et år i Dansk Maskinhandlerforening, hvor 
ikke meget har været som det plejer at være. Corona og 
dens følgevirkninger for erhvervslivet i bredeste forstand, 
har selvsagt været den altoverskyggende udfordring. Som 
branche- og arbejdsgiverorganisation har vi skullet navige-

re i et udfordrende farvand 
mellem patosfyldte presse-
møder med topministre og 
efterfølgende uigennem-
skuelige kompensationsord-
ninger designet og udtænkt 
af embedsfolk. En ikke helt 
nem opgave, når regeringen 
med deres egne ord, ”asfal-
terer mens man kører”. Det 
mest skandaløse og tragi-
ske resultat af dette udsagn 
er minkskandalen det sande 

billede af. Hvis man begår en fejl, skal man stå ved det. Ikke 
forsøge at bortforklare og kaste andre under bussen. ”This 
is what separate the men from the boys”. 

Når vi ser frem mod 2023 bliver et stort tema de må-
ske kommende ensartede CO2-afgifter. En ”alle-for-en” 
CO2-afgift er, ifølge de fleste eksperter, den mest sikre og 
billigste måde, hvorpå Danmark samlet set kan opnå 70 % 
reduktionsmålet i 2030. Den endelige politiske beslutning 
afventer en ekspertgruppes arbejde, og endelige anbefa-
ling, forventes ultimo 2022. Indtil da står forhandlere og 
kunder i et limbo. For hvad kommer afgiften til at betyde 
for maskinkøbet? Indtil da vil uvisheden have en negativ 
betydning for investeringslysten.  

Et indtil videre overset element i hele denne klimadiskus-
sion er, hvad der skal ske med alle de brugte maskiner der 
byttes ind. Og det gælder jo også diesel- og benzinbiler, 
der udskiftes til fordel for elbiler. Hvis de fossildrevne ma-
skiner, biler osv. bare eksporteres til Grækenland, Marok-
ko m.fl. – ja, så har Danmark jo ren grøn samvittighed og 
politikkerne kan sole sig i skåltalerne, men det samlede 
CO2-udslip er jo det samme. 

Alle bekymringer 
blev gjort til skamme. Vi er 

tilbage til normal. 
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Analyse

Datagrundlag
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber indhentet fra 103 virksomheder. Der er foretaget en gennemgang af 
medlemskartotek og CVR-numre. Siden 2015 er antallet af medlemsvirksomheder i datagrundlaget faldet fra 135 til 103.  

Udtræk omfatter:
•  Dansk Maskinforhandlerforening’s medlemsliste 
• Alle ansatte 
• Fravalg af holdingselskaber 
• Virksomheder i ”normal drift” 
• Firmaer med regnskabspligt 
• Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder 

• Baseret på tilgængelige regnskaber for perioden 2017-2021 (5 regnskabsår) 

Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) – indhentet i august 2022 

Det er nu 10. gang Dansk Maskinhandlerforening gennem-
fører en regnskabsanalyse over samme læst som da vi 
startede – formålet har fra starten været at sætte konkrete 
tal på årsregnskaberne og sætte lidt perspektiveringer ind 
i analysen. Det er lykkedes at skabe en analyse med høj 
læse værdi og med et indhold, der én gang om året tager 
temperaturen på medlemsvirksomhederne.  

Analysen kan samtidig være et aktivt og målrettet værk-
tøj for Dansk Maskinhandlerforenings sekretariat overfor 
vores samarbejdspartnere, finansielle institutter m. fl., der 
kan have interesse i at følge med i branchens resultater. 
Tilsvarende kan den enkelte medlemsvirksomhed i sin vi-
dere dialog med eget pengeinstitut, revisor og andre inte-
ressenter bruge analysen som en benchmark på sin egen 
virksomhed målt op imod hele branchen. 

GRØNT PERSPEKTIV Siden sidste års regnskabsanalyse 
er der sat øget fokus på Grøn Omstilling, ESG og FN’s 17 
Verdensmål. Sideløbende med en skærpelse blandt pen-
geinstitutterne for at udlån i højere og højere grad også 
inkluderer en vurdering af den enkelte virksomheds bidrag 
til Grøn Omstilling. Dette vil fortsætte i de kommende år 
og vil påvirke alle virksomheder i værdikæden.  

Udover den traditionelle afdækning af ”forret-
ningsmæssige risici” og ”finansielle risici” på en-

gagementer, der bevilges fra finansielle insti-
tutioner, vil et ”grønt regnskab” også blive en 
del af dagsordenen for den enkelte virksom-

hed. Virksomheder – uanset hvor i værdikæden 
de befinder sig – bliver i stigende grad mødt af 

krav fra flere sider om at levere reduktioner på CO2-udslip 
og bidrag inden for udvalgte SDG-mål (de 17 Verdensmål 
vedtaget af FN). Det vil få en videre konsekvens for leve-
randører til landbrugssektoren, idet den enkelte landmand 
kommer til at se på hele forsyningskæden, og hvordan den 
enkelte virksomhed i den forsyningskæde selv bidrager til 
reduktion af CO2-udslip, og øget recirkulering af materialer 
m.v. 

CORONA-PERSPEKTIV En række forskellige låne- og hjæl-
pepakker, der blev sat i søen under Corona-krisen, står nu 
overfor tilbagebetaling, og som set i lyset af den ændring 
iblandt energiforsyningen, kan det for nogle virksomheder 
få store konsekvenser i form af voldsomt ændrede produk-
tionsomkostninger. Det vil uvægerligt medføre øgede tab 
for samfundet og for kreditgivere, når insolvens indtræder 
i virksomheder, der ikke ser sig i stand til at tilbagebetale 
lån/kreditter som ventet og som kan være en direkte kon-
sekvens af den voldsomme stigning i energipriserne. Der 
er fortsat hårdt brug for at give likviditetspressede virk-
somheder adgang til opdeling og/eller udskydelse af tilba-
gebetaling af de lån og hjælpepakker disse virksomheder 
har gjort brug af. Flere og flere prøver at påvirke politikerne 
til at se på afgiftslempelser af elafgiften, loft over prisen 
på elektricitet m.v. efter omstilling til anden energiforsy-
ning end gas. 

Konsekvenserne af stigende inflation, højere renter og sti-
gende energipriser har ikke sat sine spor i regnskaberne 
for det forgangne år, men forventes at blive synlige i den 
kommende periode. 
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OVERSKUD OG INDTJENING 

• Igen en markant stigning i gennemsnitlig bruttofortjeneste til 15,9 mio. kr.  
(fra 13,9 mio. kr.)  

• Det primære resultat er øget med ca. 10 % til 2,8 mio. kr. og en mere afdæmpet  
indtjeningsevne i forhold til stigningen i perioden før, hvor det primære resultat  
i gennemsnit blev næsten fordoblet  

• Der er fortsat 26 medarbejdere i gennemsnit  

• 14 ud af 103 medlemsvirksomheder bidrager med negativt årsresultat på i alt 
40,2 mio. kr. – hvilket er mere end de 21,6 mio. kr. tabsgivende virksomheder  
påvirkede det samlede brancheresultat med året før  

• 89 virksomheder bidrager med et samlet positivt resultat på 231 mio. kr.  

• 59 % af medlemsvirksomhederne har haft en resultat-fremgang i 2020-resultaterne (mod 76 % sidste periode)  

• 3 virksomheder er belastet af negativ egenkapital og negativ indtjening  
(mod 0 virksomheder i seneste periode)  

SOLIDITET OG EGENKAPITAL 

• Antallet af ansvarlige lån er fortsat faldende og i dag har 5 virksomheder  
ansvarlige lån på tilsammen 15,2 mio. kr.  

• Den gennemsnitlige soliditetsgrad er steget med 3 %-point til godt 29 %  
og en klar forbedring   

• 84 virksomheder har en soliditet på over 20, hvoraf 20 virksomheder  
ligger på 50 % soliditet eller derover.  

• Antal virksomheder med soliditet under 20 falder fortsat – der er nu 19  
(mod 28 sidste år), der har en soliditet på under 20, der iflg. flere banker er en for 
lav soliditet, og som påvirker niveauet for finansielle omkostninger  

• Egenkapitalen er fortsat stigende – gennemsnitligt med 1,7 mio. kr. (mod godt 2,5 mio. kr. i 2019/20)  
og bidrager til bedre konsolideringsmuligheder for flere virksomheder  

BALANCE OG AKTIVER 

• Efter i en årrække at have været stigende er varebeholdningen i gennemsnit nu faldet til 31,7  
mio. kr. (fra 33,5 mio. kr.)  

• Den gennemsnitlige balancesum er fortsat stigende – fra godt 47 mio. kr. i 2020 til næsten 48,3 mio. kr. Det 
er væsentligt at se det i sammenhæng med udviklingen af varebeholdning (brugte, nyt og reservedele), og 
bør være i fokus hos den enkelte i vurderingen, af om sammensætningen i balancen bør justeres eller korri-
geres, da det påvirker soliditeten hvis ikke egenkapitalen følger tilsvarende med op 

Hovedkonklusioner fra rapporten:
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NØGLETALSOVERSIGT
Nøgletalsoversigten med en 5-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 haft en fremgang med godt 3 
%-point som konsekvens af højere egenkapital 
og lidt stigende balance 

• Egenkapitalen er igen udbygget, og er det høje-
ste niveau i hele den 5-årige periode  

• Det gennemsnitlige primære resultat er forbed-
ret, og deraf følgende forbedring på årsresulta-
tet 

• En fastholdelse i antal gennemsnitlige antal an-
satte – 26 medarbejdere i gennemsnit 

• Aktiverne er steget, og udgør nu over 5,3 mia. 
kr. for de 103 medlemsvirksomheder (mod 5,1 
mia. kr. året før) 

  2021 2020 2019 2018 2017

Virksomheder med registret data 103 109 111 116 118 

Bruttofortjeneste 15.907 13.594 11.933 12.317 10.590

Primær resultat 2.810 2.591 1.320 1.598 1.509

Årets resultat  1.853 1.733 669 913 892

Egenkapital  14.008 12.337 10.592 10.383 9.699

Aktiver  48.277 47.049 44.337 38.926 31.769

Afkastningsgrad 5,8 % 5,5 % 3,0 % 4,1 % 4,8 %

Soliditetsgrad  29,0 % 26,2 % 23,9 % 26,7 % 30,5 %

Egenkapitalens forrentning 17,1 % 17,8 % 3,8 % 10,8 % 9,0 %

Nøgletal (1.000 kr.)

Virksomhed 1 - 8 %
Virksomhed 2 - 7 %
Virksomhed 3 - 5 %
Virksomhed 4 - 4 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende  - 74 %

MEDLEMSFORDELING - Aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen 
udgør hele 26 % af den samlede ak-
tivmasse. De 5 største virksomheder 
har udvidet balancen fra 1.225 mio. 
kr. til 1.344 mio. kr. ud af en samlet 
balance på godt 5,3 mia. kr. Tilsva-
rende har de samme 5 store mindsket 
varebeholdningen fra godt 902 mio. 
kr. til 887 mio. kr. – et fald på 1,7 %. 

8Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



HOVED-
STADEN

SJÆLLAND

SYDDANMARK

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

Fordeling af medlemmerne:

Regioner                       Virksomheder

Nordjylland  11

Midtjylland    35

Syddanmark    36

Hovedstaden      5

Sjælland    16

I alt  103

Regioner med flest virksomheder
Syddanmark er størst repræsenteret 
med 36 virksomheder, som svarer 
til 35,0 %

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra 
det år virksomhedens seneste navn er etableret og regi-
streret (nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da 
virksomheden enten har skiftet navn eller selskabsform, 
og dermed fået ny etableringsdato). 4,9 % af virksomhe-
derne er yngre end 5 år, mens der er 25,2 % af virksomhe-
derne med en alder på 41+ år. 

> 41 år 
25 %

1 -5 år
5 %

6 -10 år  
9 %

11 -20 år 
23 %

21 -30 år
20 %

31 - 40 år
18 %
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10 %

5 %

0 %
5,8 29,04,8 30,5 4,1 26,7

Afkastningsgrad              Soliditetsgrad

20212017 2018
5,5 26,2

2020
3,0 23,9

2019

Virksomhedens ansatte
Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder 
med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 38 af de 103 
virksomheder svarende til 37 %, mens 35 virksomheder 
eller 34 % af virksomhederne har under 10 ansatte.  

Der er en positiv udvikling i antallet af ansatte svarende til 
26 medarbejder i gennemsnit per virksomhed – i alt base-
ret på 2.677 ansatte i de 103 virksomheder. 
  

1 virksomhed:  100+ ansatte
13 virksomheder:  51-100 ansatte
16 virksomheder:  31-50 ansatte
38 virksomheder:  11-30 ansatte
35 virksomheder: 0-10 ansatte

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

Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhæn-
gen mellem egenkapital og aktiver, som et ud-
tryk for hvor godt rustet en virksomhed er til at 
modstå og bære større tab.  

De fortsatte forventninger til en soliditetsgrad 
på 25 %, som benchmark benyttes stadig af den 
finansielle sektor til at vurdere engagementer, 
og har fået et lettere ”opsving” fra 2019 til 
2021 regnskaber. Afkastningsgraden viser en 
markant forbedring efter en periode at have væ-
ret vigende, på baggrund af øgede kapacitets-
omkostninger og øgede varelagre. 

26

25

24

23

22

21

20
20212017 2018

26

23

25

2020

26

2019

24
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Afkast og soliditet
Mest markant er faldet i antallet af virksomheder med af-
kast på over 8 %, men en soliditet på under 20 % (de gule 
lagkagestykker), som er faldet med 4 %-point. Altså virk-
somheder, der har bevaret sin soliditetsgrad på under 20 
%, men leverer et højere afkast. Tilsvarende er de andre 
kategorier ændret. Hvor der er sket en markant fremgang 
i virksomhederne med afkastningsgrad over 8 % og solidi-
tet over 20 % (de orange lagkagestykker), hvor der her ses 
en fremgang på 6 %-point. 

Indtjeningsanalyse
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, hvis den sæt-
tes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgraden 
viser virksomhedens evne til at tjene penge i forhold til 
den samlede kapital, der er investeret i virksomheden 
(herunder fremmedkapital). Egenkapitalforrentningen vi-
ser virksomhedens evne, til at tjene penge på den kapital, 
der er indskudt af ejerne. En markant fremgang i nettore-
sultatet, og en stigende egenkapital bevirker en markant 
forbedring af egenkapitalforrentningen i forhold til året 
før. 

2021
103 

virksomheder

2020
109 

virksomheder

34 % 28 %

18 % 20 %

2 %
6 %

46 % 45 %

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad>20

Afkastningsgrad<8 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad<8 Soliditetsgrad>20

18 %

16 %

12 %

8 %

4 %

0 %
6,49,0 10,8

Afkastningsgrad              Egenkapitalens forrentning

20212017 2018
3,8

2019
5,5
2020

17,14,8 4,1 3,0 17,92019 2020

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

I 1
.00

0 k
r.

2017 2018 2021

Egenkapitalens udvikling Afkastningsgrad og Egenkapitalforretningen
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Indtjeningsanalyse
Bruttofortjeneste, primært resultat og årets 
resultat er udtryk for en nedbrydning af virk-
somhedens resultatposter i regnskabet. 

Efter et mindre fald i bruttofortjenesten 
tilbage i 2019 er der igen en stigning på 
gennemsnitlig 2,0 mio. kr. til 15,9 mio. kr. 
og dermed det højeste i perioden. 

Trods samme omkostninger til 26 medarbej-
dere i gennemsnit har de 103 virksomheder 
evnet at forøge det gennemsnitlige primære 
resultat fra 2,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr. – hvor-
af følger en forbedring af årets resultat. 11 
virksomheder påvirker gennemsnittet negativt med tilsam-
men 35,9 mio. kr. hvilket er en markant stigning fra året før, 
hvor der var et negativt bidrag på 21,6 mio. kr.  

Udviklingen i årets resultat
Der er sket en mere markant negativ 
udvikling fra 2019/20 resultaterne i 
forhold til 2020/21 målt i andel af virk-
somheder med fald i årsresultat. 24 % 
oplevede et fald i årsresultat i den tidli-
gere periode mod hele 41 % i 2020/21. 
Antallet af sent leverede regnskaber 
har ikke haft indflydelse på opgørelsen. 
I 2019/20 var der 96 virksomheder 
med overskud, mens tallet for 2020/21 
er faldet til 89.  .
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Fordeling af nøgletal
I analysen er der i alt 14 tabsgivende 
virksomheder og som bidrager med i alt 
40,2 mio. kr. i underskud til den samle-
de opgørelse, mens 89 virksomheder 
tjente tilsammen 231 mio. kr. Tabellen 
viser fordelingen af årets nettoresultat 
og fordelingen af bruttofortjeneste. 
Kun 3 % leverer en bruttofortjeneste 
på under 1,0 mio. kr. 

2020-2021
103 virksomheder

41 %59 %

2019 -2020
109 virksomheder

76 %
24 % 
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Overskudsgraden 2021 
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2019

11,1 %
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17,7 %

2020

18,7 %

Overskudsgrad 
Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen mellem brut-
tofortjenesten og primær 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 bruttofortje-
nesten.  

Efter en stigning til 18,7 % i 2019/20 er overskudsgra-
den faldet til 17,7 %, det næsthøjeste niveau i hele analy-
se-perioden. Den samlede forbedring for mange medlems-
virksomheder viser sig ved at ”kun” 10 % ligger med en 
negativ overskudsgrad, og at hele 90 % af medlemsvirk-
somhederne ligger med positiv overskudsgrad.  

Samlet overskudsgrad:

13 Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



50000

45000

40000

35000 

30000 

25000 

15000 

10000 

5000

0
2020

46.987

2019

44.337

2018

38.926

Værdi mio. kr.

2017

31.769

2021

48.277

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2020

33.476

Værdi mio. kr.

2017

20.680

2018

24.375

2019

26.525

2021

31.695

150

120

90

60

30

0
2020

13

96

2018

20

96

Overskud Underskud

2017

24

94

2019

27

84

2021

14

89
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Gennemsnit per virksomhed

Udvikling i varebeholdningen
Gennemsnit per virksomhed

Vækst udvikling
Antal over- og undeskuds virksomheder

Balancen
Balancen fortsætter med at stige og er nu på sit højeste 
niveau i den 5-årige periode. Den gennemsnitlige balance 
per virksomhed er på 48,3 mio. kr. mod 47 mio. kr. året før. 
Det er den højeste gennemsnitlige balance i hele analysens 
historie, som startende i 2013 med et gennemsnit på 18,3 
mio. kr. Det helt væsentlige i balancen er, hvor stor andelen 
udgøres af varebeholding og debitorer. Varebeholdingen er 
faldt lidt og det væsentlige er at varelager a) afspejler en 
reel salgsværdi og b) der er taget højde for højere omkost-
ninger i form af bl.a. renteudgifter. 

Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 103 virksomhe-
der er faldet fra 33,4 mio. kr. til 31,7 mio. kr. Varebeholdnin-
gen er primært sammensat af værdien af maskiner (nye og 
brugte), og reservedele, der ligger på lager m.v. Der skete 
en markant opbygning af varelageret i 2020, som nu er af-
løst af en mindre tilbagegang efter at den samlede lager-
beholding over en 4-årlig periode ellers var kontinuerligt 
stigende. Det er fortsat en kritisk faktor for pengeinstitut-
ter at se en så rigtig prissat varebeholding på ibyttetagne 
brugt materiel. Samtidig indgår beløbet i balancen som ud-
gangspunkt for at beregne soliditet, som også er et væ-
sentligt nøgletal.  

Vækstudvikling
Antallet af overskudsgivende virksomheder er faldet i an-
tal (ligesom det samlede antal virksomheder i analysen er 
reduceret fra 109 til 103). De 14 virksomheder, med tab på 
i alt 40,2 mio. kr. er en betydelig stigning fra 21,6 mio. kr. 
året før.   
I seneste regnskabsperiode er 3 virksomheder registreret 
for at have både negativ egenkapital og negativt nettore-
sultat. I alt har 14 virksomheder med negativt nettoresul-
tat behov for gennemgang af forretningsgrundlaget med 
det formål at komme i positiv drift. 
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KRITISK:

2 virksomheder:

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

14 virksomheder 
har behov for en
drifts- og handle-
plan for optime-
ring, øget salg m.v. 
for genopretning 
af indtjeningen.

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

A/S 75 1 2 13 22 24 15 12

ApS 27 1 1 4 6 7 8 2

Andre 1 0 0 0 1 0 0 0

I alt 103 2 3 17 29 31 23 14

83 virksomheder med
soliditet over 20

20 virksomheder med solidetet
under 20

103 virksomheder 75 Aktieselskaber
27 Anpartsselskaber
1 Kommanditselskab

5 virksomheder med
soliditet under 20 

og negativt årsresultat

3 virksomheder har
nedbragt 

den kortfristede gæld

2 virksomheder har
øget

den kortfristede gæld

2 virksomheder med
negativ ejenkapital og

negativt resultat

OVERSIGT – alle virksomheder
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Banksammenhæng
De forskellige låne- og hjælpepakker, der blev udbudt 
under Corona-krisen, har bidraget til at sikre likviditet for 
mange virksomheder. Nu er det afdragstid og konsekven-
serne af tilbagebetalingsevnen forventes at komme ud i 
lyset i den kommende regnskabsperiode. 

Det bliver endnu mere kritisk at have en god forberedt 
handleplan og et gennemarbejdet budget, der tager højde 
for den nye situation stort set alle virksomheder er kom-
met i som konsekvens af stigende inflation. 

Virksomheder kan med fordel forberede dette til en dialog 
med sit pengeinstitut på en konstruktiv måde og hvor in-
spirationen kan hentes i følgende overskrifter:  

• Imødegåelse af stigninger i kapacitetsomkostninger 
(lys og varme) 

• Forventning til lønreguleringer blandt personale 
• Budget og forudsætninger 1-2 år frem 
• Handleplan for eventuel nedgang i indtjening 
• Ekstern rådgivning om forretningsudvikling  

eller optimering 
• Etablering af en uvildig bestyrelse eller et  

advisory board 
• Tanker for ejerskifte – evt. som et medejerskab 
• Hvad skal til for at øge værdien af virksomheden 
• Hvordan bliver virksomheden bedst mulig uafhængig 

af ejerleder  

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

• Handleplan baseret på en eventuel lavere indtje-
ningsevne som følge af bl.a. energiprisstigninger 
• Overvej at lave et budgetscenarie 2, der  

reducerer f.eks. DG med 5 %-point / 10 %-point 
og se konsekvenserne. 

• Overvej at se på nuværende energiforbrug og få 
lavet en screening som arbejdsredskab til at se 
på forbedringer 

• Bidrag til CO2-reduktion gennem arbejde med 
nogle af FNs 17 verdensmål (SDG)  
• Har virksomheden fået lavet en CO2-beregning? 

• Lager og værdi af brugt materiel  
• Selve lagerbindingen i kroner 
• Indbytte- og afskrivningspolitik  

(kan gøres tydeligere) 

• Omkostningsstruktur samt oversigt over hvor 
tjenes pengene 
• Behov for bedre rapportering, der løbende kan  

bruges til banken 
• Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren 

”fat” i sit lokale marked 
• Samlet gældsbyrde i forhold til driftsresultat/ 

egenkapital  
• Hvilken arbejdskapital er der? og hvordan kan 

man frigøre yderligere arbejdskapital? 
• Generationsskifte – ”handler om rettidighed” og at 

have virksomheden ”parat til salg” 
• For få har fået lavet en værdiberegning  

af aktierne 
• Er sælgerfinansiering muligt som en  

del af planen 
• Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for bank-

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

da de er ramt af både beliggenhedsudfordringer og 
indretning til et formål 

• Aftale- og kontraktforhold med importører

16Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



Bankanalyse og ansvarlige lån 
• 20 virksomheder har en soliditet på under 20  

– heraf 3 med negativ soliditet  
• 3 virksomheder har en negativ egenkapital  

og negativt nettoresultat 
• 14 virksomheder har et negativt nettoresultat  

De 5 virksomheder med et negativt nettoresultat og  
en soliditet under 20 er fordelt ud på følgende bankfor-
bindelse: 

Bank   Virksomheder
Andelskassen   1 
Spar Nord Bank A/S  1 
Ikke oplyste banker  3 
I alt   5

50.000
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10.000

0

14 

11 
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0
2019

26.265

8

2018

27.403

10

2017

30.221

7

Samlet lån i kr.                         Antal ansvarligt lån 

2020

20.705

8

2021

15.252

5

Ansvarligt lån
Der er fortsat faldende tendens i den registerede 
ansvarlige lånekapacitet - både i antal lån som i 
lånebeløb.

Bankforbindelser - oversigt
Af de 103 virksomheder oplyser 59 virksomheder ikke bankforbindelser 
Af de 44 virksomheder som oplyser bankforbindelser, er markedsandelen vist nedenfor 

Markedsandel fordelt på top10 banker blandt de 44 virksomheder i analysen 

17 Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



Højt ambitionsniveau for CO2-reduktion 

Corona-krisen med deraf følgende nedlukninger, rejsere-
striktioner og anden personlig indskrænkning af bevæ-
gelsesfrihed var dårligt nok overstået, før regeringens 
nedsatte 13 klimapartnerskaber satte blus på den grønne 
omstilling. De markante politiker-ambitioner om en 70 % 
CO2-reduktion inden 2030 fik en række industrisektorer 
involveret og, som hver især skitserede bidrag til indfriel-
se af målet. Rapporterne fra de forskellige industrisektorer 
væltede frem i foråret 2020. 

”Vi vil være verdens første klimaneutrale produktionsindu-
stri og skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse 
i Danmark” – det var den vision de 13 klimapartnerskaber 
skulle levere på. Der blev skrevet og talt meget om ambi-
tionen i Danmark, trods det faktum, at der verden over er 
behov for at gøre noget for både klima og miljø. Kloden er 
afhængig af en sammenhængende indsats for, at vi kan 
reducere CO2-udledningen, der forventeligt også skal med-
føre et loft over temperaturstigninger. 

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren 
(der omfatter landbrug, akvakultur, skov, forarbejdning og 
forbrug) er en 120-siders rapport, som anviser 24 nøgle-
indsatser, hvoraf de 14 direkte relaterer sig til landbruget. 

Sektoren vil ifølge Klimapartnerskabet for Fødevare- og 
Landbrugssektorens beregninger samlet set kunne reduce-
re sin udledning med 62 % i 2030 (i forhold til 1990). Det vil 
svare til en reduktion på hele 12,6 mio. ton i 2030 (i forhold 
til 1990). Dermed er Klimapartnerskabet for Fødevare- og 
Landbrugssektoren ét af de partnerskaber, der har poten-
tiale for at levere ét af de største bidrag i ton til regeringens 
målsætninger, viser beregningerne. 

De 14 klimatiltag, der indgår i landbrugskategorien, vil bi-
drage med ca. 9,5 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030 der i 
særlig grad knytter sig til to tiltag: 

• Udtagning af 35.300 hektar kulstofrige lavbundsjorde 
(med mulighed for at øge udtagningen) samt 12.100 
hektar bestående af arealer med permanent græs, i alt 
47.400 hektar  

• Udbredelse af vedvarende energi til energiproduktion i 

landbruget (energiproduktion baseret på sol og vind på 
landbrugsjord, der tages ud af drift, og omfatter energi-
produktionen fra biogas mv.)  

Ikke et uvæsentligt bidrag. Men der er fortsat ikke taget 
nogen endegyldig beslutning om, hvordan målet skal nås.  

Behovet for grøn omstilling er tydeliggjort de senere år og, 
der er sat tal og dato på ambitionsniveauet – nu er det op 
til industrien og de forskellige sektorer at levere på blandt 
de løsningsmodeller, der er udtænkt bag skriveborde og få 
dem omsat til handling og en ny hverdag. Alt imens politi-
kerne fortsætter skåltaler om nødvendigheden af omstil-
ling til gavn for miljøet og det ansvarlige i at sætte initiati-
ver i værk – og så forventer politikerne, at det hele skal gå 
hurtigt for, at vi ikke kvæles af CO2 eller brændes op af et 
varmere klima.  

Regeringens ansvarlige ministre på området læner sig op 
ad Klimarådet – et uafhængigt ekspertorgan, der yder uvil-
dig rådgivning for landets klima-, energi- og forsyningsmi-
nister. Klimarådet støber altså kuglerne til regeringen og 
vurderer, at afgifter til landbruget er vejen til at nå målet 
og som det formuleres i seneste statusrapport: ”i 2030 vil 
landbruget være den sektor i Danmark, der udleder mest. 
Landbrugets udledninger bør omfattes af den generelle 
drivhusgasafgift. En afgift i landbruget er praktisk kompli-
ceret, da det ikke er muligt direkte at måle udledningerne 
fra den enkelte ko eller gylletank. Men et afgiftsgrundlag 
kan godt baseres på observerbare og entydigt målbare in-
dikatorer for drivhusgasudledningen. Det skal naturligvis 
sikres, at de muligheder, som landmanden har for at om-
stille produktionen i klimavenlig retning, rent faktisk også 
afspejles i afgiftsgrundlaget.”  

Så vejen til at nå omstillingens ambitiøse målsætning, om i 
Danmark at levere en 70 % CO2-reduktion i forhold til 1990, 
er ikke overraskende mættet med afgift og forslag om re-
duktion af både dyrehold og dyrkning af landbrugsjord, Det 
bliver spændende at følge andre landes vej til bidraget om 
en lavere CO2-udledning. 

Sideløbende er diskussionen om såkaldt klimacertifikater 
blusset op og hvor alle venter på at EU spiller ud med nog-
le fælles regler for udstedelse af certifikater for opnåede 
CO2-besparelser, der kan sælges videre til virksomheder, 

Vores verden
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som søger at kompensere for deres egen udledning. Imens 
verden venter på et sådant udspil, har danske Agreena 
udvidet sin virksomhed fra 12 til 80 ansatte og hentet en 
3-cifret millioninvestering således, at de første landbrugs-
relaterede klimacertifikater forventes at kunne udstedes 
i 2023. Agreena har efter sigende forhåndsgodkendt en 
række landmænd og købere til udstedte certifikater – pris 
per certifikat 30 Euro (forlyder det) – så spændende at føl-
ge hvem der kommer først i dette kapløb.  

MEN så blev der krig i Europa 
En russisk invasion i dele af Ukraine igangsatte i foråret 
2022 en række begivenheder, der har ført til en voldsom 
prisudvikling på energi og som dels forøger produkti-
ons-Europa med øgede omkostninger, har skubbet til sti-
gende inflation, forøget renteniveauet for den almindelige 
borger og ikke mindst sat grøn omstilling i et nyt perspek-
tiv. En politisk EU-enighed om at begrænse og helt udfase 
brugen af russisk gas, truer i stigende grad både produk-
tionsvirksomheder og private hjem med skyhøje priser på 
el. Den udvikling var ikke forudset i 2020 – ligesom vores 
naboland Polen ikke kunne forudse, at prisen på russisk kul 
også ville stige. Man er nu i færd med at grave dybere i de 
polske kulminer, for at kunne levere varme til de ca. 80 % 
husholdninger, der i dag opvarmes via kulfyrede kraftvær-
ker i Polen. 

For at gøre situationen i Danmark med grøn omstilling 
endnu mere kompleks, så betyder en næsten historisk lav 
arbejdsløshed, at der er alt for få hænder til at opstille la-
destandere til elbiler, varmepumper i private huse eller ny 
fjernvarmetilslutning til virksomheder m.v. Dertil kommer 
en forventning om længere leveringstid på materialer fra 
leverandører af fysiske komponenter. I en analyse foreta-
get af Boston Consulting Group i 2021 blev der peget på, 

at der mangler op mod 100.000 grønne hænder frem mod 
2030.  

Det vil udfordre ambitionen om at nå rettidigt i mål med de 
politiske ambitioner. 

Og så til noget mere jordnært……. 

Fortsat flere EU-regler 
Den fortsatte strøm af regulativer og forordninger fra EU 
fortsætter med ufortrøden fart, der efter finanskrisen har 
sat turbo på reguleringer i den finansielle sektor med de 
såkaldte BASEL-regler. Det har betydet en opstramning af 
lovgivningen for alle Europas banker – blandt andet med 
øget fokus på at kunne imødegå hvidvask. En udløber af 
den øgede fokus på blandt andet hvidvask er whistleblow-
erlovgivningen, der skal sikre adgang for, at personer ano-
nymt kan anmelde f.eks. mistanke om strafbare forhold i 
en virksomhed, lovovertrædelser eller tilsidesættelse af 
interne regler m.v.  

Loven har omfattet virksomheder med over 250 ansatte 
samt offentlige myndigheder, men en ændring af loven 
vedtaget i juni 2021 betyder, at virksomheder med mellem 
50-249 ansatte inden udgangen af 2023 skal have imple-
menteret et system, der gør det muligt for en medarbejder 
– helt anonymt – at anmelde en mulig forseelse begået af 
en person i en virksomhed. En administrativ byrde og en 
meromkostning for at drive virksomhed i Danmark. For at 
minimere både byrden og omkostningen til at implemen-
tere et system, der efterlever lovens bogstav, har Dansk 
Maskinhandlerforening allerede nu indgået en aftale med 
en IT-leverandør, der på fornuftige vilkår kan hjælpe berør-
te medlemsvirksomheder. 
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Hvis vi skal se lidt frem i tiden, lad os sige en 10-års hori-
sont, på nogle af de områder, som påvirker vores branche 
direkte, kan vi tage dansk landbrug og den fremskrivning 
vi kigger ind i. 

Dansk landbrug fremadrettet – her vil strukturudviklingen 
og effektiviseringen de næste 10 år fortsætte med ufor-
mindsket styrke. Produktionen vil være samlet på markant 
færre ejendomme, og forskellen på stor og lille vil være 
signifikant. De store produktionsejendomme vil være me-
get store, og de mellemstore bedrifter vil være færre end 
i dag. Vi vil se flere naturlandbrug og hobbybedrifter. Ud-
viklingen vil betyde, at der vil være en del færre  i beskæf-
tigede i det primære landbrug. 

Regeringen har en målsætning om, at 30 % af landbrugs-
arealet i 2030 skal være økologisk – mod de godt 12 % i 
2020. Hvis det er på frivillig basis, bliver det nok et svært 
mål at opnå. Det er i høj grad et spørgsmål om udbud og 
efterspørgsel, og det kræver at afsætningspriserne er for-
nuftige. Som økolog avler man cirka det halve udbytte i 
forhold til konventionelt og, det kræver at aftagerne vil be-
tale prisen for det. Men politikkerne kan jo tage en politisk 
beslutning og gennemtrumfe det. 

Smart farming og robotteknologi vil i de kommende år bli-
ve mere moderne teknologier. Især deling af data mellem 
bruger, sælger og producent vil være en del af hverdagen, 
og robotteknologi på redskaber vil være udbredt. Altså, en 
form for hybridløsning. Med hensyn til drivmiddel, vil der 
være et tydeligt billede af en branche, der i høj grad er ved 
at tage eldrevne traktorer til sig. Når der først kommer hul 
på det, kommer det til at gå stærkt. Jeg 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 tænker jeg f.eks. på politikernes målsæt-
ning om, at der fra 2030 udelukkende skal satses på elbiler 
i Danmark. Hvorfor ikke lade producenterne og branchen 
selv klarlægge, hvilken teknologi der er bedst? Det kunne 
jo være, at dieselteknologi faktisk også på den mellemlan-
ge bane, har det laveste samlede klimaaftryk? 

Så er der hele diskussionen om en reduktion af antallet af 
husdyr. En af dansk landbrugs store styrker er effektivite-
ten og f.eks søer og meget højt ydende malkekøer. Hvis 
Danmark reducerer i antallet af husdyr, skal produktionen 
øges proportionalt i en anden del af verden, for efter-
spørgslen vil ikke falde. Tværtimod vil den stige kraftigt i 
takt med, at verdens lande bliver mere udviklede og flere 
mennesker, får råd til, og vil efterspørge, ordentlig mad.  
Gode fødevarer, det er vi verdensmestre i at producere i 
Danmark, og vi har styr på dyrevelfærd. 

Den vigtigste samfundsmæssige diskussion i de kom-
mende år må klart være diskussionen om dansk landbrug, 
som en vigtig del af det danske samfund. Vi kommer ud af 
en bondekultur, som har præget vores samfund igennem 
århundreder. Industrialiseringen og urbaniseringen har i 
årenes løb forrykket balancen mellem land og by. Dansk 
landbrug skal positionere sig som en integreret del af det 
moderne danske samfund, hvor man som politiker ikke bli-
ver genvalgt af at holde med landbruget. Der er ganske 
enkelt for få stemmer i det. Vi skal som samlet fødeva-
reklynge intensivere dialogen med det omkringliggende 
samfund, og få skeptikerne til at forstå, at skærer man ned 
på dansk landbrug, så eksporterer vi bare problemerne ud 
af landet, hvor man ikke har styr på miljø, dyrevelfærd mv.   

Verden omkring os
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Afsætning af traktorer

I 2021 fra januar til og med december er der nyregistreret 
1.745 nye traktorer mod 1.697 i 2020. Denne fremgang er 
sket til trods for både Corona- og leveringskrise, som har 
præget markedet periodevist i større og mindre omfang.  

Kilde: LandbrugsMedierne 
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I beretningsåret har det igen været muligt at deltage i fysi-
ske møder, på dyrskuer, maskinmesser og udstillinger. Det 
er dog ikke ensbetydende med at Coronaen er forsvundet, 
den påvirker stadig vort samfund.

Onlinemøderne er blevet en del af 
vores hverdag, både for at spare tid, 
men også for at belaste miljøet min-
dre med færre rejser.

De fysiske møder kan dog noget, 
som online møder ikke formår, nem-
lig socialt samvær. Tilsvarende er 
det også rart at mødes på udstillin-
ger som Maskiner under Broen, og 
få talt med de mange maskininte-
resserede udstillere og besøgende.

Høsten i 2021 
Årets høst har været let, uden de 
store omkostninger, og med gode 
indtjeninger. Landbrugene har 
derved kunne få nedskrevet deres 
gæld. 

Den samlede gæld for det danske 
jordbrug er for 2020 opgjort til 294 
mia. kr. og er derfor for første gang i 
mange år under 300 mia. kr. Gælden 
er blevet mindre gennem de sene-
ste 4 år, siden den i 2016 udgjorde 
omkring 350 mia. kr.
  
Og det er endda på trods af, at ud-
byttet i 2021 samlet set faldt, efter 
2 udbytterige år i 2019 og 2020. 
Den samlede kornproduktion ram-
te 8,8 mio. tons mod 9,6 mio. tons 
i 2020. Det er desuden 6 % mindre 
end normalhøsten på 9,2 mio. tons, 
og den laveste produktion siden 
høsten 2010 på 8,7 mio. tons, lige 
bortset fra tørkeåret 2018. Ved 
’normalhøst’ forstås gennemsnittet 
af 2011-2020.

Hvor meget er der reelt tale om? 
Igennem årene er landbrugets dyrkede areal i Danmark 
mindsket. Dette skyldes bl.a. at antallet af bedrifter er fal-

Året i maskinbranchen
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det meget markant i 2021 med godt 5 % sammenlignet 
med året før. Det er et langt større fald, end hvad man har 
set de foregående år. Ud over den almindelige og velkend-
te strukturudvikling med færre og større bedrifter (antallet 
af bedrifter er blevet mere end halveret på 30 år) skyldes 
faldet i 2021 også, at minkerhvervet, efter aflivningen af 
minkene i efteråret 2020, er forsvundet fra det danske jord-
brug. I 2020 var der 817 bedrifter med mink, som nu enten 
er ophørt eller er fortsat med anden produktion.

Skove i Danmark
I 1989 satte et bredt flertal i Folketinget det mål, at Dan-
marks skovareal skal fordobles i løbet af cirka 100 år. I 2002 
fastholdt regeringen dette mål i sit Nationale Skovpro- 
gram: ”Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber dækker 
20-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80-

100 år)”. Skovrejsning er derfor blevet et erklæret mål i den 
Danske skovlov: ”Loven har til formål at bevare og værne 
landets skove og hertil forøge skovarealet.”

I 2005 var cirka 11 % af Danmarks areal skov. Tallet er ste-
get konstant i 200 år, og det fortsætter.
Siden 1989 er der imidlertid sket et betydeligt skift i for-
målet med skovrejsningen. Skovrejsningen blev i starten set 
som et redskab mod overproduktion i landbruget og knap-
hed på træ. I dag er målene med den fremtidige skovrejs-
ning bl.a. at etablere skove, der kan tilgodese friluftslivet og 
rekreative muligheder i bynære områder. 

Skovrejsningen skal også sikre rent grundvand, forbedre le-
vemulighederne for dyre- og plantelivet, sikre produktionen 
af træ samt forøge lagringen af kuldioxid (CO2) i skovene.
Miljøbeskyttelse og forbedring af de rekreative muligheder 
er således centrale formål ved skovrejsningen.
Træer bruger luftens CO2 til at vokse. Kuldioxid er en byg-
geklods i træets celler, og når træer og skove binder luftens 
CO2, hjælper de til at formindske drivhuseffekten. Også 
jordbunden i en skov binder meget af luftens CO2.
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Hvis træet som materiale bliver brugt til f.eks. at bygge 
huse eller producere møbler, fortsætter bindingen af CO2 
i disse produkter. Hvis produkterne til sidst bliver brændt 
eller rådner, bliver CO2 sluppet ud i luften igen i samme 
mængder, som blev bundet dengang træet voksede. Netto-
udledningen af CO2 er derfor nul. Derfor siger man, at træ er 
CO2-neutralt. Derfor er CO2 bundet i et permanent kredsløb 
i skove, hvor der sker gentilplantning. 

Jo mere skov, jo større binding af CO2. Den planlagte fordob-
ling af Danmarks skovareal i løbet af det 21. århundrede, vil 
binde omkring 350 millioner tons CO2. Det svarer til 6 gange 
Danmarks årlige udledning af CO2. Skovrejsningen alene er 
ikke nok til at Danmark kan overholde sine internationale 
forpligtelser i klimapolitikken.

NNP
Desværre er der også en mindre gruppe, der mener at dyrket 
land ikke er det samme som natur. Denne gruppe ser helle-
re menneskeskabt ”vild natur” i store naturparker, hvor dyr 
skal leve som vildt bag hegn, og skal leve af, hvad der er til 
rådighed. 

For at komme i mål med disse naturparker, er der indført en 
ny paragraf i loven, der betyder, at det nu er lovligt for disse 
naturparker at lade de ”vilde dyr” gå uden vand eller foder, 
ligesom deres hove/klove heller ikke behøver at blive passet 
på samme måde, som der er regler for husdyrhold. Myndig-
hederne straffer dem, der ikke efterlever loven, men disse 
regler gælder altså ikke for dyrene i de menneskeskabte na-
turparker, her må dyrene gerne sulte og dø. Kadaverne må 

blive liggende, for derved at medvirke til 
føde for insekter og andre dyr i biodiver-
sitetens tjeneste.

For at skabe diversitet, laves der lys-
ninger i skoven, ved hjælp af at fjerne 
barken, fælde eller sprænge træerne og 
lade dem ligge. Disse træer var flere ste-
der, efter mange års vækst og pleje, ved 
at have den rette størrelse til brug som 
nyttetræ eller biobrændsel. 

Mange tænker hærværk og vandalisme, 
men det påvirker ikke beslutningstager-
ne, da man anser modstanderne af disse 
projekter, for at være imod biodiversitet 
og natur!

Klimadebatten og ønskerne om grøn-
ne løsninger er sat helt ud af dialogen. 
Derved går samfundet glip af bæredyg-
tige byggematerialer, grønt brændsel 
og naturlig CO2 opsamling af skovvæk-
sten. Dette ønskes løst ved at konver-
tere dyrkningen af jord til skovdrift,  der 
først om mange år, kan bruges til byg-
gematerialer eller lignende.   

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.
*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD2 og JORD7
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Jordbrugets bytteforhold
De voldsomme prisændringer for jordbrugets salgsproduk-
ter og priser på forbrug i produktion betyder, at forholdet 
herimellem, kaldet bytteforholdet, i første kvartal 2022 
med indeks 91 tangerer det laveste niveau i det seneste årti 

siden starten af 2016. Det skyldes især en kraftig stigning i 
jordbrugets købspriser på foder, gødning og energi.
  
Landmandens priser på korn, mælk og oksekød ligger alle 
i højeste niveau i perioden siden 2010. Prisindekset, hvor 

2015 er lig 100, er for korn højest med 
indeks 167 i marts 2022, efterfulgt af 
mælk med indeks 144 og kvæg indeks 
126. Derimod ligger prisindekset for svin 
på 96, men her skal man kun tilbage til 
2020, hvor priserne var særdeles høje.
 
Vækstsæsonen op til høsten i 2022 har 
været lidt af en ”gyser”, da det må siges at 
have været ret tørt, er der flere tilkende-
givelser om fornuftige kerner og udbytte 
generelt. Mange har dog før høsten, solgt 
deres afgrøder til gode priser, da de ikke 
kunne forudse, at priserne skulle stige 
yderligere grundet tørke i mange lande 
og situationen i Ukraine.

Der er stor interesse i at investere i nyt 
grej, ikke alene fordi deres presser eller 
mejetærsker er brændt under den tørre 
og varme høstperiode, men også fordi 
der er gode priser på planteavl og gode 
muligheder for favorable afskrivningsfor-
hold. 

Bedst som det så ud til at skulle blive 
”normalt” og gå godt, kom der krig! Ja ja - 
Putin siger godt nok, at det ikke er en krig 
– men Mette F. siger også, at ”minksagen” 
ikke er en skandale!! 

En følge heraf er de stigende energipri-
ser, som påvirker både driften og privaten 
– mange har allerede fået nogle ”astrono-
miske” regninger, og stigningerne ser ud 
til at fortsætte…

Uanset hvad man så end kan kalde det, 
har beslutningerne og handlingerne be-
tydet mange døde, mange har måtte 
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forlade deres hjem og har nu en usikker 
fremtid. Ingen ved rigtigt hvornår det er 
slut og de kan komme videre med deres 
liv.

Samtidigt er der voksende fødevareman-
gel, med højere priser til følge. På trods 
af dette, fastholder regeringspartierne, 
at der skal braklægges 4 % landbrugsjord 
(andre EU-lande som f.eks. Tyskland, har 
valgt at reducere kravet om braklægning 
fra 4 % til 2%), hvor der ellers kunne blive 
dyrket fødevarer, og som vist tidligere, er 
det dyrkede landbrugsareal allerede re-
duceret med hele 151.258 ha svarende 
til ca. 5,5 %. Og oveni det skal mere dyr-
ket jord lægges om til skov.
 
På omkostningssiden, viser priserne på 
jordbrugets forbrug i produktionen over 
de seneste år, kraftige stigninger. Især 
priserne på energi, gødning og foder er 
steget. Prisen på energi er steget 92 % 
i forhold til 2015, mens kunstgødning er 
steget med 54 %, hvilket skyldes flere 
faktorer bl.a. priser på energi, der betyder 
meget for fremstillingen af gødning. Pri-
sen på foder er samtidig steget 34 %, hvil-
ket bl.a. kan relateres til usikkerhed om 
verdensproduktionen af korn og protein- 
afgrøder, som følge af krigen i Ukraine.

Griseproducenterne mærker de stigen-
de priser på især foder, hvilket betyder 
en mindre indtjening, da salgspriserne 
endnu ikke er steget tilsvarende. Det 
har betydet et voldsomt forringet bytte-
forhold, hvilket har medført et fald i gri-
sebestanden. Den seneste opgørelse af 
grisebestanden 1. april 2022 viser et fald 
i bestanden på 5 %, mens antallet af søer 
faldt med 6 %.
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I Danmark var der 1. juli 2022 12.179.000 stk., det er et 
fald på 991.000 stk., svarende til 7,5 % færre end samme 
tidspunkt sidste år, og bestanden er nu på samme niveau 
som april 2019. Der ses et fald i stort set alle typer af grise. 
Antallet af søer faldt med 83.000 stk., mens både antallet af 
pattegrise hos søerne og slagtegrisene faldt 250.000 stk. 
Der var 413.000 færre smågrise (fravænnede grise under 
50 kg). Nedgangen i grisebestanden skyldtes den dårlige 
økonomi i produktionen, som har betydet at flere producen-
ter sanerer deres besætninger, mens andre lukker produkti-
onen helt eller delvist.

Kina er et stort marked for eksport af dansk grisekød. 
Det kan snart ændre sig, da det kinesiske selskab Hubei 
Zhongxinkaiwei Modern Farming Co. Ltd. er godt på vej til 

at færdiggøre det, der angiveligt er Kinas største anlæg – 
og med de højeste grisestalde – til griseproduktion.
Anlægget består af 2 gigantiske 26 etagers grisestalde på 
hver 400.000 kvadratmeter. Den ene stald er allerede op-
ført og tages angiveligt i anvendelse ultimo august, mens 
den anden stald er under opførelse. 

På det færdige anlæg, vil der årligt, ifølge den kinesiske 
virksomhed, kunne produceres 1,2 mio. grise, svarende til 
108.000 tons grisekød.

Kineserne er verdens største forbrugere af grisekød med 
51,77 mio. tons årligt, og tallet ventes at stige til 60,77 
mio. tons inden for de næste 10 år. De store svinestalde er 
tænkt, som en strategi til at stabilisere markedet og øge ef-

fektiviteten i produktionen.

Fortsat lille fald i antallet af kvæg
Bestanden af kvæg i Danmark falder 
fortsat og der er nu 1.484.377 stk., hvil-
ket er et fald på 1,3 % i forhold til samme 
tidspunkt sidste år. På samme tidspunkt  
i 2002, var der 1.805.000 stk., hvor de  
34 % var malkekøer, 7 % ammekøer, 42 % 
kvier og 17 %. handyr. I 2022 er andelen 
hhv. 38 % malkekøer, 5 % ammekøer, 43 % 
kvier og 15 % handyr. Køer og kvier udgør 
ca. 85 % af bestanden, da langt de fleste 
af kvæget bruges til produktion af mælk.
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Energikrisen vokser, og en del landbrug lader sig lokke med 
lange lejeaftaler på jorden til solceller for energiprodukti-
on. I stedet for fødevarer skal der opsættes solceller. Om 
de er flotte at se på? Det er en smagssag, men der er tilsy-
neladende en stor risiko for, at disse solceller er produceret 
i Kina, og måske under vilkår, som vi normalt tager meget 
stor afstand fra i den vestlige verden!

Better Energys solcellepark ved Holstebro. Den leverer bl.a. 
strøm til tøjvirksomheden Bestseller. 

Det har længe skabt forargelse og undren blandt el-forbru-
gere, at store danske vindmøller jævnligt står stille, selvom 
det blæser frisk og elprisen i øvrigt stiger til himmels.
Det faktum, at det er nabolandet Tyskland, der betaler 
danske vindmølleejere for at slukke for vindmøllerne på 

grund af flaskehalsproblemer i det tyske elnet, har ikke gjort 
forklaringsproblemet mindre i forbrugernes øjne.
 
Det virker forkert, at der skal stilles flere vindmøller og sol-
celler op, når dem vi har, ikke må udnytte deres kapaciteter 
100 % på grund af politiske beslutninger omkring samhand-
len med el på det europæiske marked, manglende kabel ka-
pacitet og lagringsmulighed. 

Solceller er billige, og der kan være gode forpagtningspri-
ser set i forhold til de fleste afgrøder. Til gengæld viser en 
rapport, at den grønne omstilling bliver dyrere (i milliardklas-
sen) for os alle, hvis vi bliver ved med at lægge solcellerne 
i udkanten af vores elnet, da dette vil kræve en udvidelse 
af elnettet.
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Forbrugstariffen for 2023 er fastsat til 14,3 øre per kilo- 
watt-time, hvilket svarer til en stigning på 3,1 øre eller  
28 %. Selvom det ikke lyder af meget, løber det alligevel op 
i omkring 125 kroner ekstra for en gennemsnitshusstand. 
Og for virksomheder, der bruger rigtig meget strøm, kan der 
være tale om ekstraudgifter for flere hundrede tusinde kro-
ner.

Det er blandt andet den grønne omstilling, der er skyld i de 
stigende tariffer, fortæller Marie Budtz, der er afdelingsle-
der i Energinet.
Mange vind- og solanlæg, der bliver placeret langt væk fra 
forbrug, skal kobles på nettet, og strømmen videretranspor-
teres hen til forbrugerne. Det er alt sammen med til at hæve 
prisen for, at Energinet kan drive og udvikle energisystemet 
og sikre stabil forsyning til danskerne. Energinets drift skal 
hvile i sig selv, og derfor skal forbrugstariffen modsvare de 
faktiske udgifter til at drive og udvikle elnettet.

Der er dog indført lovkrav om, at Energinet skal polstres 
økonomisk, så man bedre kan modstå udsving i udgifterne. 
Det er i sig selv medvirkende til at øge forbrugstariffen med 
1,5 øre per kilowatt-time næste år.

Vindkraft er ustabil og ustyrlig og der er ringe eller slet in-
gen vind eller el produktion i ca. 30 % af årets timer.  
Vindkraft er kun anvendelig som vigtigste nationale elpro-
duktion, hvis der også er et CO2-frit backup system, der kan 
levere den mængde el, som vindmøllerne ikke kan produce-
re i let eller ingen vind. Et sådant system er dyrt og kompli-
ceret. Vi har det ikke, og politikere taler aldrig derom.
 
Det hjælper ikke at bygge flere vindmøller i samme område. 
De vil stå stille på samme tid, som de allerede byggede og 
de øger behovet for backup. 
Nordsøens vindmøller opfører sig som et samlet system, 
hvor alle landes havvindmøller næsten synkront produce-
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rer el. I stille vejr vil det samlede backupbehov efterhånden 
blive enormt i takt med, at stadig flere vindmøller bygges, 
og i takt med, at vores nuværende gode backupmulighe-
der fra nordiske vandkraftværker og fra andre nabolandes 
el-systemer reduceres kraftigt nu og i de kommende år, 
da alle lande får behov for at bruge denne backup til egne 
vindmøller. Mange lande, herunder Danmark, skal endvidere 
erstatte deres enten fossilt eller flis-fyrede termiske kraft-
værker med reel CO2-fri elproduktion. El-import vil blive me-
get efterspurgt og dyr. Det er derfor fornuftigt snarest at 
få opbygget en dansk egenproduktion af CO2-fri backup til 
vindmøller og solceller.

Et andet alternativ, som der arbejdes ihærdigt med at ud-
vikle, er de såkaldte ”Power to X” anlæg. Her bruges over-
skudsstrøm til at producere f.eks. brint, i stedet for at forære 
denne overskudsstrøm til Europapuljen. På den måde kan 
man således opbevare energien fra strømmen i brinten, som 
er energitung at producere.
Flere motorproducenter (bl.a. Deutz, Cummins og JCB) er da 
også begyndt at fabrikere motorer, som kan køre på brint, 
altså med en konventionel stempelmotor, i stedet for de dy-
rere og lidt mere skrøbelige brændselsceller. I København 
kører 100 Toyota taxaer på brint og for nyligt kørte Toyotas 

præsident Akio Toyoda, aka ”Morizo” i den første brintdrev-
ne Toyota GR Yaris test bil på en Special Stage (SS) 11, på 
andendagen af Ypres Rallyet, som blev kørt i dagene 19. - 
21. august. 
 
Udover en fuld elektrificering af dansk energiforbrug giver 
de enorme potentialer mulighed for at lave strøm fra ved-
varende energikilder om til gas, brint og VE-brændstoffer - 
også kaldet Power-to-X
 
Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi 
fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brænd-
stoffer. Det sker ved hjælp af elektrolyse – en teknologi, hvor 
vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af strømmen. Brinten 
kan bruges direkte eller omformes til brintbaserede produk-
ter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter og 
erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan køre på 
ren el eller batteri.

Med de store ressourcer indenfor vedvarende energi kan 
Danmark få en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grøn-
ne brændstoffer, og det er vigtigt allerede nu at begynde at 
indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at 
understøtte nye Power-to-X forsyningskæder.
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Der er tre overordnede anvendelsesmuligheder for 
grøn brint:
1. Direkte anvendelse af brint, f. eks brændstof til lokal 

transport, procesindustri, stålproduktion og kemisk pro-
duktion. 

2. Grønt brændstof i form af ammoniak til stort energifor-
brug, f. eks skibsfart. 

3. Grønt brændstof, hvor kulstofbaserede brændstoffer er 
særligt velegnede, f. eks flybrændstof, kemisk produk-
tion og industri.

En anden mulighed er moderne 4. generations kernekraft 
konstrueret ud fra rene sikkerhedshensyn. 
Enten som 2 seriebyggede reaktorer af 1-2GW eller som et 
større antal samlebåndsproducerede minireaktorer i villa-
størrelse. For begge betyder serieproduktion store redukti-
oner i pris og byggetid. 
Kernekraft yder billig, stabil og styrbar el 24/7 i ca. 75 år og 
har ikke behov for et særligt backupsystem.

Biogas
Der er som alternativ eller supplement planer om mange 
biogasanlæg, disse skal medvirke til mindre afhængighed 
af naturgas fra fossil produktion og dermed også fra andre 
lande som f.eks. Rusland.

Biogasanlæggene er vigtige brikker i forhold til at sikre en 
god gasforsyning.
- Det får en stor betydning, fordi det kan sikre vores forsy-
ningssikkerhed, især på gasdelen, og det har også en stor 

Danmarks store VE-potentialer kan bruges til direkte elektrificering og til indirekte elektrificering via Power-to-X til sektorer, der 
ikke kan køre på el.

HVAD ER BIOGAS?
På et biogasanlæg laver man blandt andet gylle fra husdyr og mad-
affald om til biogas. På anlægget er der rådnetanke, hvor bakterier 
nedbryder det organiske affald, så der udvindes biogas.
Biogas bliver på samme måde som naturgas brugt til at opvarme 
vores huse eller til at lave strøm. Restproduktet er fyldt med næ-
ring og bruges derfor som gødning til at sprede på markerne, hvor 
det kan erstatte kunstgødning.

Kilde: affald.dk

Her findes biogasanlæggene. Den blå prik er kommende anlæg.
Kilde: Energistyrelsen. Grafik: Stigne Heinedal. 

31 Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



betydning for, om landbruget kan blive mere neutralt og 
mindre belastet, forklarer forsker Jørgen Eivind Olesen fra 
Aaarhus Universitet.
- Vi har været vant til at hente vores energi fra Rusland, 
Saudi Arabien og fra Nordsøen, men nu er vi nødt til at pro-
ducere vores energi selv. Og det bliver med biogasanlæg, 
vindmøller og solceller, siger formand Henrik Høegh for in-
teresseorganisationen Biogas Danmark.
Ifølge interesseorganisationen er der i dag omkring 100 bio-
gasanlæg i drift.

Maskiner udvikles også til biogas
New Holland har tilføjet en traktor på markedet som kan 
køre på biogas, ligeledes er der opstået et nyt traktormærke 
(AUGA) i Litauen, der også er beregnet til biogas.  Se øverst. 
 
Energipriserne får stor grøntsagsproducent 
til at droppe vinterproduktionen
Forbrugerne kan komme til at spejde langt efter danskpro-
ducerede tomater, agurker og andre grøntsager denne vin-
ter.

Danske gartnerier ventes nemlig at indstille en stor del af 
produktionen i vintermånederne på grund af høje energipri-
ser, skriver erhvervsmediet Finans.
Problemerne rammer blandt andet Danmarks største tomat-
producent, Nordic Greens - tidligere Alfred Pedersen & Søn.
- På grund af de høje energipriser, har vi desværre været 
nødt til at aflyse hele vores vinterproduktion af tomater og 
agurker, siger direktør og ejer Mads Pedersen ifølge Finans.
- Det er første gang i 15 år, at vi ikke kan sende danske to-
mater i handlen i vintermånederne.

Detailkoncernen Coop oplyser til erhvervsmediet, at der 
hverken kommer danske vinteragurker eller tomater i kon-
cernens supermarkeder denne vinter.
Det skyldes, at der ikke er alternative leverandører.
Mikael Petersen, som er bestyrelsesformand i brancheor-
ganisationen Dansk Gartneri, oplyser, at der er tale om et 
generelt billede i branchen.
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Danmark ramt af usædvanlig tørke
Tørkeindekset har de seneste 16 år ikke 
været højere.
Der har været godt gang i solfangerne 
rundt om i hele Europa, Danmark er heller 
ikke undtaget. På landsplan gav august 
46,6 mm regn, hvilket gjorde den til den 
tørreste måned i 19 år. August er normalt 
en nedbørrig måned, der i gennemsnit gi-
ver os 82,1 mm regn.
September har ligesom august, været tør 
og uden nedbør af betydning, og dermed 
er tørkeindekset steget dag for dag. Man-
dag den 5. september var tørkeindekset 
oppe på 9,3 - på en skala, der går til 10.

I hele den sydlige del af Jylland, på Fyn, i 
dele af Vendsyssel samt på  Bornholm  er 
tørkeindekset oppe på 10, som svarer til, 
der mangler 100 mm regn i jordens vand-
magasiner.

Det er resultatet af den manglende ned-
bør, som siden starten af august mildt 
sagt har været sparsom.

Et af de steder, der har fået mindst nedbør, 
er den nordlige del af Als, hvor der siden 1. 
august blot er faldet 16,5 mm regn i ned-
børsmåleren ved Nørreløkke.

Det usædvanligt tørre vejr kombineret med 
sol og blæst har betydet stor fordampning.
Siden den regnfulde weekend sidst i 
august er tørkeindekset steget fra 8,3 til 
9,3. Det er et helt usædvanligt højt tørke-
indeks i starten af september

Det gennemsnitlige tørkeindeks, hen over 
de 16 år DMI har opgjort tørkeindekset, er 
for 5. september blot 3,7.
Dermed ligger vi lige nu 5,6 over dette ni-
veau, hvilket svarer til, der mangler 56 mm 
regn på landsplan – i forhold til det normale. Flere steder er det selve marken, der er gået ild i.

Foto: Øxenholt Foto

Foto: DR vejret. 
Kilde: DMI

Foto: DR vejret. 
Kilde: DMI
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Det har betydet store besparelser på hø-
sten, da der ikke har skullet bruges ener-
gi på at tørre afgrøderne. 

Der har som følge af tørken været mange 
mark- og maskinbrande.

I en tid hvor der kan være lange leve-
ringstider på materiel, er man meget 
heldig, hvis man som kunde kan finde en 
anden erstatningsmaskine for den, der er 
brændt.

Sommerens 
temperatur i 
Europa siden 
1880 i forhold til 
klimanormalen 
for den 30-årige 
periode fra 1880-
1910. 
© Copernicus

Ikke kun i Danmark har det været varmt og tørt
Sommervarmen ramte især Frankrig, der oplevede den næst 
varmeste sommer gennem tiderne, mens sommeren i Eng-
land blev så varm, at den tangerede varmerekorden. Også 
i det nordøstlige Europa var sommeren usædvanlig varm. I 
Finland fik man den 5. varmeste sommer siden 1900.

I juli nåede temperaturen i England for første gang over 40 
grader. Det samme skete i Hamborg, hvor temperaturen nå-
ede 40,1 grader. Ikke tidligere har der været målt 40 grader 
så langt mod nord på det europæiske kontinent.
Samlet set betød det, at sommeren i Europa blev 1,34 gra-
der varmere end klimanormalen for den seneste 30-årige 
periode (1991-2020). Det var varmegrader, man ikke tid-
ligere har set på det europæiske kontinent, og sommeren 

2022 blev hele 0,4 grader varmere end den varmerekord, 
der blev sat sidste sommer.

Det var især august, der trak op i det samlede europæiske 
varmeregnskab. August blev den varmeste registreret i 
mere end 140 år. Den blev hele 0,8 grader varmere end den 
hidtidige rekord sat i 2018.
- Det er ikke overraskende, at vi ser endnu en europæisk 
varmerekord, men det er bekymrende, siger Sebastian Mer-
nild, professor i klimaforandringer og leder af SDU Climate 
Cluster.
Den rekordvarme sommer i Europa er fortsættelsen af en 
varm trend, der betyder, at Europa nu har haft de 10 varme-
ste somre siden år 2000.
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- Vi vil hyppigere komme op at røre ved om-
rådet for temperaturrekorder i et stadigt var-
mere klima. Når temperaturen løbende når 
et stadigt højere og højere niveau, vil der 
alt andet lige være større chance for at slå 
en ny varmerekord, og jeg kan kun være be-
kymret for, hvad der sker næste år - for ikke 
at tale om fem år. Alt tyder på vi får mere 
varme og mere ekstremt vejr, siger Sebasti-
an Mernild.

August blev globalt den tredjevarmeste
Det var ikke kun i Europa sommeren var re-
kordvarm. Blandt andet i det østlige Kina 
oplevede man den varmeste sommer siden 
1880.

August blev desuden varmere end normalt 
i det nordvestlige Afrika, Kina, Japan og det 
østlige Rusland, mens august blev koldere 
end normalt i det østlige Australien og i store 
dele af Grønland.
Til sammen betød det, at den globale tempe-
ratur i august blev 0,3 grader varmere end 
klimanormalen for perioden 1991-2020. 
Dermed blev august  globalt  den tredjevar-
meste i mere end 140 år.

Drivhusgasser fra økonomien 
på niveau med 1990
Udledningen af drivhusgasser fra dansk økonomi var næsten 
den samme i 2021 som i 1990. Udledningen fra aktiviteter 
i Danmark er faldet med 29,4 mio. ton CO2- ækvivalenter 
(40 %) i perioden, men samtidig er udledningen af drivhus-
gasser fra danske transportvirksomheder i udlandet steget 
med 30,5 mio. ton CO2- ækvivalenter. Stigningen hænger 
sammen med, at der i perioden har været stor vækst i aktivi-

teterne i de danske virksomheder, som udfører shipping og 
anden international transport. Klimalovens målsætning om 
70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser fra 1990 til 
2030 omfatter ikke danske transportvirksomheder i udlan-
det, men de tælles med i Emissionsregnskabet som følger 
nationalregnskabets afgrænsning af den danske økonomi. 
Se også Klimatemasiden for forskellige metoder til at opgø-
re drivhusgasser. 

Den globale temperatur i 
august i forhold til klimanor-
malen for perioden 1991-
2020. (Foto: Copernicus)
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Udledning af drivhusgasser fra  
dansk økonomi
19 % mindre drivhusgasser fra landbrug, skov-
brug og fiskeri siden 1990. Drivhusgasser fra 
landbrug, skovbrug og fiskeri udgjorde 29 %. af 
udledningerne fra aktiviteter i Danmark i 2021, 
og heraf bidrog landbrug med mere end 95 %. 
Landbrug, skovbrug og fiskeriets udledninger af 
drivhusgasser er fra 1990 til 2021 reduceret med 
19 % til 13 mio. CO2-ækvivalenter. Niveauet har 
været uændret siden 2011. I 2021 fordeler udled-
ningen sig på 45 % fra metan især fra dyrehold, 
40 % fra lattergas især fra brug af kvælstofholdig 
gødning og 15 % fra CO2 især fra energiforbrug 
og kalkning af landbrugsjord. Udledningen af me-
tan er faldet mindre end 2 % fra 1990 til 2021, mens ud-
ledningen af CO2 og lattergas er faldet 38 % hhv. 25 % i 
samme periode. 
 
Kold vinter gav stigning i udledning af  
drivhusgasser fra el og fjernvarme 
Udledningen af drivhusgasser fra kraftværkernes produk-
tion af el og fjernvarme og de øvrige forsyningsvirksom-
heder er siden 1990 reduceret med 19,1 mio. ton CO2- 
ækvivalenter til 8,6 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2021. Det 
svarer til et fald på 69 %. Faldet kan forklares ved en over-
gang til biomasse og anden vedvarende energi som sol og 
vindkraft. Stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at 2021 
var et koldt år. Der blev derfor bl.a. anvendt 38 % mere kul 
i forsyningsvirksomheder i 2021 end året før som opgjort i 
Energiregnskab for Danmark 2021.

 
Efterafgrøderne og dato-”tyraniet”
Varmen og den tørre tid har hjulpet til, at selv i Nordjylland 
ser det ud til, at de kan nå at så inden tidsfristen, så hvis el-
lers at klimaforandringerne varer ved, så er der håb forude 
i forhold til at kunne overholde denne dato uden problem.

Lokalt græsproteinanlæg med 
globalt potentiale
I Danmark importeres der årligt ca. 50.000 tons økologisk 
soja, mens der importeres 1,6-1,7 mio. tons ikke-økologisk 
soja om året. BioRefine har en ambition om gradvist at ud-
vide sin produktion med nye bioraffinaderier andre steder 
i landet, for at kunne øge andelen af dansk produceret fo-
derprotein.
BioRefine er en dansk producent af græsprotein, der har 
udviklet en ny metode til at udskille protein fra græs og 
lucerne. Det betyder kort fortalt, at man høster græs på 
marker i Danmark og omdanner det til et protein, som kan 
optages af en-mavede dyr. 

Græsprotein kan i et vist omfang erstatte importeret so-
japrotein som foder til dyr i danske stalde, hvilket vil med-
virke til at gøre den animalske produktion i Danmark langt 
mere bæredygtig.

Anlægget vil udvinde økologisk grønt protein, der stam-
mer fra 3.000 ha. lokalproduceret kløvergræs og lucerne. 
BioRefine forventer, at det nye anlæg vil kunne producere 
ca. 7.000 tons økologisk protein om året, der vil have et 
indhold af råprotein på over 50 %.

 Foto: BioRefine
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Proteinet udvindes ved at centrifugere græssaft, udskille 
protein og derefter indtørre saften til fast form. Et andet 
aspekt af BioRefines bæredygtige produktion består i ud-
nyttelsen af restprodukterne fra proteinproduktionen. Den 
tiloversblevne såkaldte brunsaft fra produktionen kan an-
vendes til biogas og gødning.
Dertil håber man, at kunne anvende plantefibrene til en 
lang række ting, lige fra foder til drøvtyggere, emballage, 
papir, pap og biotekstiler. BioRefine håber, at fiberemballa-
ge vil kunne erstatte engangsplast og bidrage til at sikre 
selskabets yderligere bæredygtig indtjening.
BioRefine er dannet af de tre landbrugsselskaber DLG, Da-
nish Agro og DLF ud fra et ønske om at skabe en klima- og 
miljøvenlig alternativ proteinkilde til dyrefoder. BioRefine 
startede i 2020, da selskabet overtog Nybro Tørreri, der 
havde 50 års erfaring med at arbejde med græs.

Hestebønner
Fremover skal den økologiske mælk komme fra køer, der har 
spist hestebønner og andre proteinrige planter, som er dyr-
ket herhjemme.
- Det er vores bidrag til at få en mere bæredygtig produktion 
af landbrugsprodukter i Danmark, siger Poul Pedersen, ad-
ministrerende direktør for Thise Mejeri.

Soja bruges i stor stil som foder til grise, køer og fjerkræ. So-
japlanten kræver et varmere klima end det danske, og derfor 
er det ikke optimalt at dyrke den herhjemme. I stedet bliver 
soja importeret fra blandt andet Sydamerika.

Sojaproduktionen i Sydamerika sker på bekostning af nog-
le af verdens store skovområder, som f. eks. regnskoven i 
Brasilien. Her bliver der fældet stadig mere skov for at give 
plads til sojaproduktionen.
- Når man brænder regnskov af for at få plads til kvæg og 
soja, er det forbundet med en meget stor klimabelastning. 
Den bedste måde, vi kan hjælpe med at bevare de områder, 
er, at vi lader være med at efterspørge det, siger Poul Pe-
dersen.

Hestebønner er ikke en ny afgrøde i Danmark. Dansk land-
brug har kendt til planten siden middelalderen. Svineavlere, 
mælkeproducenter og fjerkræproducenter har længe fore-
trukket den importerede soja på grund af et bedre udbytte. 
Indholdet af protein og fedt i hestebønnerne er lavere, så 

køerne laver ikke helt så meget mælk, som når de fodres 
med soja. Men den pris er Michael Bisgård parat til at betale 
for at være med til at mindske CO2-udledningen globalt set 
på mælkeproduktionen.
Har hestebønner overhovedet en fremtid i Danmark, hvis 
temperaturerne fortsætter med at stige og sætte nye re-
korder? Det kan måske komme dertil, at vi selv kan dyrke 
sojabønner i Danmark? 
 
 Inden for de seneste 10 år har danske landmænd syvdoblet 
det areal, hvor de dyrker bælgsæd, som man kalder de plan-
ter, der sætter så store frø, at man kan høste dem og bruge 
dem til foder.
- Det er et udtryk for, at interessen for at importere soja er 
faldende, siger Inger Bertelsen, som er chefkonsulent ved 
Innovationscenter for økologisk landbrug.
Hun kalder initiativet fra Thise Mejeri interessant. Skal Dan-
mark gøre sig mere uafhængig af importeret soja, skal det 
konventionelle landbrug også i gang med at dyrke heste-
bønner og lignende proteinrige afgrøder.

- Som det er nu, kræver det en omlægning af produktionen. 
Enten skal vi have et større areal, eller også skal der være 
færre dyr, siger Inger Bertelsen.
Hvert år importerer Danmark omkring 1,7 millioner tons 
soja.
Importeret soja bliver også brugt til menneskeføde i produk-
ter som sojasovs, sojadrik, køderstatningsprodukter og tofu. 
Udover Thise har mejerierne Naturmælk og Øllingegaard 
også valgt at indstille importen af soja.
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Aktive medlemmer
Aktive medlemmer per 31. august 2022 er på 111 
og tilknyttede filialer er uændret 62 afdelinger. 
Det samlede antal udsalgssteder udgør til og med 
31. august 2022 173 forretningsenheder. 

I det forløbne år har vi haft en afgang af 8 med-
lemmer, heraf er 4 overgået til filialer og et med-
lem er blevet Interessemedlem. 

Ud over de 205 aktive- og Interessemedlemmer i 
Dansk Maskinhandlerforening varetager sekreta-
riatet 61 medlemmer i Maskinleverandørerne, 35 
medlemmer i Brancheforeningen Skov-, Have-og 
Parkforretninger og 21 medlemmer i GAFSAM.  

Heraf har 8 dobbelt medlemskab.  

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 31. august 
2022 32 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer tidlige-
re har været aktive i foreningen. 

Arbejdsgivermedlemmer 
Ud over aktive- og Interessemedlemmer varetager 
sekretariatet via DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverin-
teresserne for aktuelt yderligere 28 virksomheder 
med tilknytning til sekretariatet. En tilgang på 2 
medlemmer – Lading Maskinforretning ApS, der er 
medlem af Maskinleverandørerne og Københavns 
Maskinservice ApS, der er medlem af Branchefor-
eningen Skov-, Have-og Parkforretninger. 

Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening har to aktive æres-

medlemmer: 

• Asger Andersen, Asger Andersen  

Maskinforretning A/S, Gørlev  

• Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning A/S, 
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13,3 %

18,6 %

8,0 %

9,7 %

32,7 %

14,2 %

Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2021 11,5 mia. kroner mod 11,0 mia. kroner i 2020. Dette svarer til en 
stigning på 5,1 %. Der skal dog huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.  

DM’s medlemmer i omsætningstal for 2021

Omsætningsandel
Her ses omsætningsandelen per gruppe i forhold 

til den samlede omsætning i 2021. 

 

Det fremgår, at de 37 medlemsvirksomheder der 

omsætter for over 100 mio. kroner, bidrager med 

75,8 % af den samlede omsætning for året.   

Antal i omsætningsgruppen  
Her ses en procentvis fordeling af antallet af 

medlemsvirksomheder i omsætningsgrupperne. 

Det fremgår, at medlemsvirksomheder

 der omsætter mellem 5 og 50 mio. kroner udgør 

46,1 % af medlemsskaren. 
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Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret 
på indberetninger fra alle DM-medlemmer.  

Den samlede beskæftigelse udgjorde per 
1. september 2022 i alt 2.936 personer, et 
fald på 10 personer i forhold til sidste år, 
hvor tallet udgjorde 2.946 personer. 

Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæf-
tiget 3.564 personer i 139 virksomheder, 
et fald på 73 personer i forhold til 2021.  

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

DM-Beskæftigelsesundersøgelse

    

 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 

Salgschef/produktchef 51     

Sælger (repræsentant) 232     

Lagerchef/forvalter  87    

Lagerassistent  399    

Elev (lager)  15    

Værkfører   119   

Værkførerassistent   37   

Fagl. Svende   1117   

Ufagl. Arb.   108   

Lærlinge   315   

Direktør    187  

Medhjælpende hustru    14  

Kontorassistent    71  

Bogholder/bogholderass.    99  

IT-medarbejder    10  

Elev (administration)    4  

Adm. Chef/forretningsfører     54 

Andre      17

Total 283 501 1696 385 54 17

Grandtotal 2936     
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Den gennemsnitlige beskæftigelse i en med-
lemsvirksomhed var i september 2022 på 
26,44 personer.  

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

DM-medlemmer havde i 2021 en samlet løn-
sum på 1.327,9 mio. kr. mod 1.263,2 mio. kr. 
i 2020, en stigning på 5,1 %. 

DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermed-
lemmer) havde i 2021 en samlet lønsum på 
406,9 mio. kr. mod 373,8 mio. kr. i 2020, en 
stigning på 8,9 %. 

Den samlede lønsum blev således i Dansk 
Maskinhandlerforening i 2022 på 1.734,8 
mio. kr. 

    

 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 

Salgschef/produktchef 0,46     

Sælger (repræsentant) 2,09     

Lagerchef/forvalter  0,78    

Lagerassistent  3,59    

Elev (lager)  0,14    

Værkfører   1,07   

Værkførerassistent   0,33   

Fagl. Svende   10,06   

Ufagl. Arb.   0,97   

Lærlinge   2,84   

Direktør    1,68  

Medhjælpende hustru    0,13  

Kontorassistent    0,64  

Bogholder/bogholderass.    0,89  

IT-medarbejder    0,09  

Elev (administration)    0,04  

Adm. Chef/forretningsfører     0,49 

Andre      0,15

Total 2,55 4,51 15,27 3,47 0,49 0,15

Grandtotal 26,44     
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DM-Lønstatistik

DM’s lønstatistik udsendes primo april 
hvert år, og til grund for statistikken 
ligger de oplysninger, der indsen-
des primo september året før. 
Statistikkerne bliver tilgængelig 
for vores medlemmer 6 måneder 
efter tallene er indsamlet og lig-
ger på vores hjemmeside under 
medlemsområdet DM-Arbejdsgi-
vermappe – Lønstatistik. Der ligger 
statistikmateriale 5 år tilbage.  

Alle timelønninger er bruttolønninger, 
hvor der skal tillægges udgifter til frit-
valgsordning inkl. feriefridage, udear-
bejde, feriepenge og bidrag til pensi-
onsordning. Funktionærlønninger er 
ligeledes bruttolønninger, hvor der 
skal tillægges udgifter til ferietillæg, 
fritvalgsordning, bidrag til pensionsord-
ning samt afholdelse af feriefridage. 

Statistikkerne udarbejdes som  
• Timelønsstatistik – Regionsopdelt  
• Timelønsstatistik – Aldersopdelt  
• Timeløn  
• Funktionærlønstatistik – Aldersopdelt  
• Funktionærlønstatistik – Stillingsopdelt  

Ud over Dansk Maskinhandlerforenings lønstatistik har du 
via DM’s medlemskab af DA også mulighed for at sammenlig-

ne lønninger med de øvrige medlemsorganisationer 
i DA via NetStat. 

Det er en løsning som især virksomhe-
der, med mere end ti medarbejdere og 
med flere forskellige personalegrup-
per kan have god gavn af. 

Dette kræver, at man som virksom-
hed indberetter korrekt til statistik-

ken, 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 kor-
rekt. 

NetStat er det oplagte valg, når du skal fin-
de markedslønnen for en ny medarbejder, 
eller når du ønsker at sammenligne lønni-

veau eller sygefravær på din virksomhed 
med andre i branchen eller lignende brancher. 

På forsiden får man et hurtigt overblik over 
lønnen for særligt udvalgte arbejdsfunkti-

oner, 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 stil-

lingsbetegnelser efter eget valg, eller 
vælge en af de anbefalede søgninger for at 

finde inspiration. 

På NetStat kan du: 

• sammenligne lønnen på din virksomhed med konkurren-
ternes 

• sammenligne sygefraværet på din virksomhed med kon-
kurrenternes 

• finde markedslønnen for den medarbejder, du er ved at 
ansætte 

• få vist statistik som både tal og i en figur, der gør det nemt 
at danne sig et overblik 

• gemme en søgning til en anden gang og opsætte abonne-
menter, så du altid får de nyeste tal leveret i din indbakke 

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

• se kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed, hvis I er om-
fattet af loven 

• finde inspiration ved at vælge en af de anbefalede søg-
ninger  
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Endeligt et år hvor Covid-19 ikke fyldte det meste i DM-Ar-
bejdsgiver, og så alligevel.... 

Året startede med, at Covid-19 ikke længere var en sam-
fundskritisk sygdom og alle hurtigtestcentre lukkede i okto-
ber. Det blev en kort frist, for allerede i november indfandt 
Omikron varianten sig, og atter blev Covid-19 samfundskri-
tisk.  

Vaccinationsprogrammet i Danmark forløb så godt, at det i ja-
nuar 2022 kunne konstateres, at 78 % af befolkningen hav-
de modtaget stik nr. 2, men på trods af dette, måtte 70 % af 
alle voksne danskere kæmpe med sygdommen fra november 
frem til februar. Det gav selvfølgelig en del forespørgsler på 
håndteringen af sygedagpengeregler, refusion m.v., som vi 
ofte omtalte i vores nyhedsbreve. Fra februar i år blev alle 
Covid-19 restriktioner fjernet, da den ikke længere blev be-
tegnet som en samfundskritisk sygdom. 

Hen over sommeren har mange af vores medlemmer at-
ter været udfordret af sygemeldinger og i skrivende stund 
er smittetallene igen stigende, så nu er der bare tilbage at 
”krydse fingre for et Coronavenligt efterår”. 

Kompetencefonde 
Sekretariatet har i samarbejde med HK Privat haft et stort 
fokus på efter- og videreuddannelse og dermed brug af kom-
petencefonden. Der har været virksomhedsbesøg, webina-
rer, ny hjemmeside og nyhedsbreve. Dette har haft en stor 
effekt, så rigtig mange ansatte under HK Privat overenskom-
sten har været på kursus. Det har også haft en afsmittende 
effekt på kompetencefonden for Dansk Metal/3F overens-
komsten, rent faktisk så stor, at puljen for i år er brugt, og 
fremover vil ansøgninger til denne fond blive behandlet efter 
først til mølle-princippet. Der er oprettet venteliste.   

Udbudte kurser 
Da forsamlingsforbuddet endelig blev ophævet, gav det plads 
til igen at gennemføre kurser rundt i landet. Kursus i ansæt-
telsesretslige problemstillinger under navnet ”Arbejdsgiver 
– er vi på herrens mark?”, blev afholdt i Kolding, Viborg og 
Ringsted. Desuden blev der i forbindelse med Chefmøderne 

afholdt et mini-seminar, ”Hvad chefen ikke ved”. Dette var 
målrettet til ledelsen i virksomhederne, hvor vi dels anviste 
et enkelt værktøj til effektiv rekruttering, dels forsøgte at 
skabe et overblik over de situationer, hvor ledelsen bør være 
mere opmærksom og ikke mindst en forståelse for, hvornår 
det er fornuftigt at kontakte HR i sekretariatet. Til begge kur-
ser var der stor tilslutning fra medlemmerne. 

Generel rådgivning 
Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver har som tidligere be-
stået i generel og konkret rådgivning af medlemmerne. Vi 
hjælper virksomheden med hele forløbet lige fra rekruttering 
til ophør af arbejdsforholdet. Det kan dreje sig om indgåelse 
af lokalaftaler, juridiske rådgivninger, deltagelse i rundbords-
samtaler eller forhandlinger med de faglige organisationer. 
Vi har desuden rådgivet om nedbringelse af sygefravær, 
efteruddannelse, opsigelser, advarsler, bortvisninger og 
mange andre ansættelsesrelaterede spørgsmål. Vi kan se, 
at medlemsvirksomhederne i højere grad efterspørger ledel-
sessparring, hvilket har gjort, at vi med Lotte Frederiksens 
ansættelse i 2020, har styrket afdelingens kompetencer.  

Belært af vores erfaringer om, hvad der ofte udløser sager, 
har vi haft øget opmærksomhed på beregning af trinsatser 
for elever og lærlinge, udfærdigelse af ansættelsesaftaler 
for funktionærer udenfor overenskomst samt håndtering af 
sygefravær, da vi har set, hvor store omkostninger medlem-
merne får, hvis dette ikke udføres korrekt.  

Under de senere års forsamlingsforbud og nedlukninger, er 
vi blevet væsentlig bedre til at kommunikere via de digitale 
platforme. Vi kan i sekretariatet se vigtigheden af, at vi lyn-
hurtigt kan få etableret et møde, hvor flere repræsentanter 
fra virksomheden kan deltage online i mødet med os. Des-
uden er det tydeligt, at medarbejderne i medlemsvirksom-
hederne har fundet ud af, hvor nemt det er at tilmelde sig et 
webinar og dermed forbedre sine kompetencer på en hurtig 
og effektiv måde.  

MEN stadigvæk …… hvor har det også været dejligt, igen at 
kunne komme ud og besøge medlemmerne, og med egne 
øjne, se alle jeres flotte og veldrevne forretninger.   

Året der gik i DM-Arbejdsgiver
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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 m.v. og består 
af 5-7 deltagere per gruppe.

DM er facilitator og netværksleder, hvor vi fokuserer på 
motivering og den samlede koordinering, samt kvalitets-
sikring af indhold og rammer.

Gennem de sidste par år har det været vanskeligt at mø-
des, derfor gennemførte vi i foråret 2021 4 onlinekurser 
om ledelse på distancen, om de udfordringer det giver og 
hvordan kommunikerer vi. Disse kurser blev opfulgt af et 
fysisk møde i september, hvor emnet var anerkendende 
ledelse og coaching af medarbejdere. 
 
Der har været afholdt onlinemøder via Teams, hvor det har 
været de daglige udfordringer, der har været omdrejnings-
punktet. Et enkelt fysisk møde blev afholdt inden sommer-
ferien, hvor vi havde fokus på fastholdelse og tiltrækning 
af medarbejdere. 

Da branchen ændrer sig og der er tættere samarbejde 
blandt de foreninger, der er tilknyttet sekretariatet, er 
medlemmer fra de øvrige foreninger blevet tilbudt at del-
tage i netværksgrupperne. 

Næste temadag er den 4. oktober i Kolding, hvor vi har 
”Den grønne omstilling” på dagsordenen. Det er ikke læn-
gere forbeholdt virksomheder, der i ”den gode sags tjene-
ste” vil gøre noget godt for miljø, natur og klima – det er 
blevet et vilkår for bl.a. at få mulighed for at byde på of-
fentlige udbud, få adgang til bankfinansiering og i det hele 
taget sikre samhandel med erhvervskunder. Vi vil derfor 
arbejde med, hvad en handels- og servicevirksomhed kan 
gøre, for at udnytte ”Den grønne omstilling” til at skabe en 

konkurrencefordel? Og ikke mindst hvordan kommer man 
i gang?

Vi vil også denne dag arbejde videre med tiltrækning af 
arbejdskraft. Dagen sluttes af på Scandic.

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

Første gang vi besøger et medlem, er der rundvisning og 
information om virksomheden. 

En vigtig del er desuden, at møderne i de enkelte grupper 
samt på fællesmøderne danner rammer om uformel ledel-
sesparring.
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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 opti-
mere 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 karri-
eren.

 3. Find et fortroligt forum
I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd. Det er vigtigt, at der er fortro-
lighed 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 netvær-
ket 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 være bl.a. være kurser, eks-
terne foredrag, indlæg og debatter m.v.

45 Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



Bestyrelsen består i dag af 

Formand Jens-Aage Jensen
WekoAgro Machinery – Region Midt 

Næstformand Anders Andersen  
Frøslev Maskinforretning – Region Øst 

Christian Thomsen 
Brovig Maskiner A/S – Region Syd 

Per Larsen 
Ingemann Larsen A/S – Region Nord 

Troels Jensen 
Stenderup A/S – Region Syd 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder 
heraf et i forbindelse med chefmødet i september 2021. 
I forbindelse med bestyrelsesmødet i januar blev der af-
holdt et bestyrelseskursus med fokus på ”Bestyrelsens 
arbejde & Bestyrelsens samarbejde”, der blev fulgt op af 
et møde i februar.  

Desuden har formanden og den øvrige bestyrelse, i 
det omfang det har været muligt, deltaget i forskellige 
udvalgsmøder og projektopgaver, hvilket også i beret-
ningsåret til dels har være påvirket af restriktioner som 
følge af Corona.  

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde & 
Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsesseminar Hotel Sixtus, Middelfart 26. januar 2022Bestyrelsesseminar på Hotel Sixtus i Middelfart 26. januar 2022. 
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Efter et par år med en covid-19 version 

af chefmøderne var vi nu tilbage ved den 

oprindelige opstilling med chefmøder fire 

forskellige steder i landet – Kolding, Viborg, 

Ringsted og Bornholm. 

Vi havde besøg af fagpolitisk koordinator 

for klima og energi Esben Tranholm Nielsen 

fra Landbrug & Fødevarer med et indlæg om 

”Landbrugsaftalen og dens betydning for 

fødevareerhvervet”. Oplægget omhandlede 

landbrugsaftalens bindende klimaredukti-

onsmål til landbruget, de konkrete krav og 

tiltag i landbrugsaftalen, samt konkret om 

udmøntningen af aftalen. Esben kom også 

omkring, hvad den politiske dagsorden i øv-

rigt, herunder bl.a. grøn skattereform og den 

nye CAP. Dansk Landbrug befinder sig i en 

speciel og interessant situation som kun op-

står én gang i hundrede år. Det resulterede i 

en god og spændende diskussion.

Efterfølgende præsenteredes visionen om fremtidens maski-

ner som vi arbejder videre med under Agromek 2022. Hvilke 

maskiner skal maskinhandlerne sælge og servicere om 10 år 

– og hvilken indflydelse har landbrugspakken og CAP-reformen 

på dette. Spørgsmål der er fokus på:

• Robotterne kommer, men hvor og hvordan må de arbejde.

• Der arbejdes meget med alternative drivmidler.

• Big data, hvad skal de bruges til og hvad kræver det.

• Dokumentation på CO2 fra jord til bord.

• Dokumentation på CO2 på fremstilling af de enkelte ma-

skiner.

• CO2 belastning fra både sælger og service.

• Datalagring i skyen, så data er tilgængelig.

Arbejdsmiljø og speciel fokus på dette er et 

vigtigt parameter i virksomhedernes hver-

dag. På chefmødet brugte vi en del tid på at 

gennemgå de grundlæggende aspekter og 

fouksområder. 

Vi gennemgik besøg af Arbejdstilsynet

• Varslet / U-varslet besøg

• Ved arbejdsulykke

Straks-påbud

• Indhold

• Tilbagemelding fra virksomhed

• Eventuel klage

Trafik og færdsel hvor bl.a. kravet om type-

godkendelse i Danmark, der skulle være trådt 

i kraft 1. januar 2022, er udsat på ubestemt 

tid – dog er de gamle regler forlænget til juni 

2023.

FSTYR arbejder med en ny plan, som ligner den tidligere, der 

bl.a. omfatter en ny ”køretøjsdatabase”. Projekt har endnu ikke 

været i udbud, så det har lange udsigter.

Databasen skal også indeholde køretøjer, der ikke er registre-

ringspligtige, og der påtænkes et obligatorisk klistermærke på 

ALLE køretøjer.

FSTYR er gjort bekendt med, at mindst et års indfasningsperio-

de er nødvendig for, at producenter har en chance for at kunne 

omstille produktionen til evt. nye krav.

Afslutningsvis var der en god gennemgang af vores akademi-

uddannelser – og vi havde besøg af Bjarke fra Herborg og Anita 

fra J. Mertz. Begge gav et inspirerende oplæg – og efterfølgen-

de er vores akademiuddannelse sælger kommet godt i gang.

Årets chefmøder

Per Hedetoft, 
DM 

Anita Clausen,
John. Mertz

Kim Schubert,
Agromek

Birgit Karlsen,
DM

Bjarke Lykkeskov,
Herborg Maskinforretning

Esben Tranholm Nielsen,
Landbrug & Fødevarer

Chefmøde i Viborg
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Uddannelse / HR
Ansvarlig: Jens-Aage Jensen

HEG Bestyrelsen: Ole Grøn
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)
spiller som landsskole en meget vigtig rolle i vores bran-
che i relation til uddannelsen af landbrugs- og entrepre-
nørmaskinmekanikere, materielmekanikere, efteruddan-
nelse m.m. Vi har en plads i skolens bestyrelse.

LUU Metal: Jens-Aage Jensen
LUU merkantil: Troels Jensen
Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rådgiver HEG om er-
hvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser såsom landbrugs 
og entreprenørmaskinmekanikere, materielmekanikere, 
handelsassistenter, efteruddannelse mv. Som medlem af 
LUU er vi med til at sikre, at udvalget har indflydelse på 
skolens udbud af uddannelser, og som LUU-medlem rådgi-
ver vi skolen om de behov og kompetencer, som medlems-
virksomhederne har brug for.

IT
Ansvarlig: Anders Andersen

Atomic: Svend Aage Jensen,
Anders Andersen og Klaus Nissen
ERP-systemet Key Balance fra IT-leverandøren Atomic er 
det næstmest anvendte ERP i maskinhandlerbranchen. 
Det bygger på en Navision-platform. Udvalget har til for-
mål at erfaringsudveksle mellem medlemsvirksomheder-
ne og have den fornødne dialog med udbyderen til løben-
de optimering.

JMA, DM-erfagruppe/FB-gruppe
ERP-systemet fra JMA er den mest anvendte ERP-løsning 
i maskinhandlerbranchen. Det er også baseret på en Navi-
sion-platform. JMA-gruppen har til formål at erfaringsud-
veksle mellem medlemsvirksomhederne.

Kommercielt
Ansvarlig: Troels Jensen

DM-eksportudvalg, Søren Holst Sørensen, Jens-Aage 
Jensen, Per Larsen, Lars Søndergaard, Troels Jensen, 
Flemming Larsen, Ole Lauridsen, Karsten Kammer, 
Henrik Bergholdt, Henrik Thomsen, Knud Rughave, 
Helle Helth Hansen og Klaus Nissen 
Udvalget understøtter medlemsvirksomhedernes eksport- 
aktiviteter og udvikler nye eksportmuligheder samt forret-
ningsområder.
I samarbejde med Udenrigsministeriet, Eksportrådet, de 
lokale ambassader og L&F laves markedsanalyser og -rap-
porter og der udarbejdes strategier for udvalgte eksport-
markeder. Aktuelt er der fokus på Kina, Vietnam og Indien. 
Udvalget koordinerer også den fælles indsats på f.eks. Ag-
ritechnica.

Forsikringsudvalg: Troels Jensen,
Jens-Aage Jensen og Klaus Nissen
Forsikringsordningen, som hovedparten af medlemsvirk-
somhederne er en del af, varetages i tæt samarbejde
med vores forsikringsmægler Willis Towers Watson. Det
er typisk en 3-årig aftale som dækker samtlige dæknings-
behov for en maskinforretning. Med en brancheløsning
sikrer vi en specifik dækning til en god pris og professionel 
rådgivning, hvis der opstår problemer.

Kvalitets og Best Practice: Jens-Aage Jensen,
Per Hedetoft, Klaus Nissen og Helle Helth Hansen
Best Practice er vores egen certificeringsproces. Det 
handler om at trimme og forbedre konkurrenceevnen til 
gavn for både virksomhed, kunder og medarbejdere, hvor 
de typiske indsatser går ud på at finde og gennemføre for-
bedringsmuligheder i processer, arbejdsmetoder og flow.

DM-Udvalgsposter 2022
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Messer og udstillinger 
Ansvarlig: Per Larsen 
DM og ML er aktivt involveret i flere messer og udstillinger, 
som vi enten er ejere eller delejere af. Alle messeudvalg og 
bestyrelser arbejder med udvikling, optimering og promo-
vering af de enkelte messer. 

Have og Landskab: Bent Tangemann 

Maskiner under Broen: Birger Petersen, Jakob Helms, 
Ole Hosbond og Klaus Nissen 

Entreprenør & Håndværk: Klaus Meldgaard og Klaus 
Nissen 

Agromek bestyrelsen: Klaus Nissen 

Agromek udvalg: Klaus Meldgaard, Robert Kjær-
gaard, Flemming Christensen, John Overgaard og 
Klaus Nissen 

EU / Lobbyarbejde 
Ansvarlig: Jens-Aage Jensen 

Climmar udvalg: DM-bestyrelsen og Klaus Nissen 
DM er en aktiv del af Climmar vores europæiske sammen-
slutning af maskinhandlerforeninger. Der er 16 medlems-
lande i Climmar. Climmar er hjemmehørende i Bruxelles og 
agerer som professionel lobbyorganisation. Mere og mere 
national lovgivning har sit udspring i EU. Danmark spiller 
en stadig mere central rolle i det europæiske arbejde, og 
DM er Climmars repræsentant i flere EU-grupper. 

Fællesudvalg og 
Overenskomstforhold  
Ansvarlig: Jens-Aage Jensen 

FU DM-Dansk Metal/3F: Jens-Aage Jensen, 
Christian Thomsen og Klaus Nissen 

FU DM-HK Privat: Jens-Aage Jensen, Troels Jensen 
og Klaus Nissen 

Fællesudvalgene administrerer de ørebeløb der indbetales 
per arbejdstime for ansatte under Dansk Metal/3F og HK 
Privat overenskomsterne. Midlerne anvendes til kompe-
tencefondene, hvorfra medlemsvirksomhederne kan søge 
om tilskud til efteruddannelse, samt uddannelsesfonden 
hvorfra midler allokeres til rekrutteringsformål, DBL, Skills 
m.v. Endelig allokeres midler til Tillidsrepræsentanter. 

PensionDanmark: Klaus Nissen 
PensionDanmark, er et pensionsselskab, ejet af lønmod-
tagernes fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i 
fællesskab. Ansatte under DM’s overenskomster har som 
udgangspunkt deres pensionsopsparing placeret i Pensi-
onDanmark. 

SAMA: Jens-Aage Jensen og Klaus Nissen 
DM er medlem af SAMA (Sammenslutningen Af Mindre Ar-
bejdsgiverforeninger), som er medlem af Dansk Arbejdsgi-
verforening. SAMA har til formål at sikre, at de mindre med-
lemsorganisationer får varetaget deres interesser i Dansk 
Arbejdsgiverforening. 

Overenskomstudvalg: Jens-Aage Jensen, 
Anders Andersen, Birgit Karlsen og Klaus Nissen 
DM har minimallønsoverenskomster med Dansk Metal, 3F 
og HK. Typisk forhandles der ny overenskomst hvert tredje 
år. 

Diverse 
Ansvarlig: Christian Thomsen 

Vurderingsudvalg – Skattesager: Bestyrelsesmedlem 
fra hver region, Hans Holm Sr. og Hans Andersen 
Udvalget er et ad-hoc udvalg der anvendes i forbindelse 
med diverse vurderingssager. 

DM Fremtids- og vedtægtsudvalg: Jens-Aage Jensen, 
Klaus Nissen og Helle Helth Hansen 
Udvalget er et ad-hoc udvalg, der efter behov arbejder 
med strategiske emner samt vedtægtsændringer. 

Senior gruppe: Søren Hundahl, Søren Holst Sørensen, 
Karsten Nielsen og Klaus Nielsen 
Udvalget er nyetableret og skal sikre et godt netværk samt 
relevante aktiviteter blandt seniormedlemmerne i DM.
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I forlængelse af aktiviteterne omkring eksportmulighe-
der, har vi siden 2020 haft et fokus rettet mod mulighe-
derne i Sydøstasien, som grundet rejserestriktioner un-
der Corona-epidemien blev noget amputeret. Det er der 
heldigvis nu løst op for. Udgangspunktet er det samme, 
men vi har siden det sene efterår 2021 og frem, rettet 
målet på mulighederne for eksport til Indien. Et kæmpe 
marked præget af mange små landbrug, hvor nogle af de 
største landbrug er koncentreret i de nordlige regioner 
omkring hovedstaden New Delhi og længere mod nord-
øst. I efteråret 2021 besøgte vi sågar en af de helt store 
messer i New Delhi, med det formål, at se på udbuddet, 
nyhederne og i det hele taget, få en bedre forståelse for 
det indiske marked for landbrugsmaskiner. 

Vi har fortsat en god dialog med den danske ambassade 
i New Delhi, der har sammenskrevet en mindre markeds-
rapport med værdifuldt input til et indledende forret-
ningsgrundlag, herunder transportforhold, toldafgifter, 
markedsstørrelser m.v. og som efterfølgende er brugt 
som input til et muligt forretningsgrundlag, for at kunne 
tilbyde brugt materiel til Indien. 

Vi ser et kæmpe potentiale for afsætning af brugt 
materiel til håndtering af foder, gylle, jordbe-
handling m.v., og mere nichepræget maskineri, 
som vi forventer kan have interesse for de par-
ter, vi bliver introduceret for gennem ambas-
saden. Vi har efterhånden et godt kendskab 
til Indien som landbrugsland og de forret-
ningsmæssige forhold, der blandt andet 
forventes at udvikle sig i en retning, hvor 
”farming-as-a-service” vinder frem – altså 
hvor landmanden lejer eller leaser sig til 
maskineri i en given periode, for at løse 
en given opgave.  

Vi forventer, at et samlet forretnings-
grundlag i samarbejde med den dan-
ske ambassade i Indien, kan drøftes 
på møder i Indien hen over efteråret 
2022 og dermed forhåbentlig brin-
ge tankerne om eksport nærmere 
en realitet. 

Eksport  
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DBL – Landbrugsmaskinmekaniker 2021 
DBL-Landbrugsmaskinmekaniker blev afholdt på HEG i Aars 
den 11. og 12. november 2021. 

Der var premiere-nerver for flere af deltagerne, da de plud-
selig stod i en uvant situation og skulle præstere på tid. 
Undervisere og eksperter beroligede deltagerne med, at 
der var lavet så mange opgaver på hver maskine, at de ikke 
skulle forvente at blive helt færdige med opgaverne. 

Opgaverne var vidt forskellige, fra at fikse GPS-udstyr på en 

golfbil til svejsning og formning i smedjen. 
I sidste ende blev det Johannes Dahm fra Yding Smedie og 
Maskiner, som løb med sejren og kunne tage vandrepokalen 
med hjem. De øvrige placeringer gik til Emil Hedegaard Niel-
sen, Valtec Skanderborg, Malthe Thomsen, Brdr. Thorsen, 
og Carl Gornitzka fra Nexø Smede & Maskinforretning. 

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker skal i 2022, efter sidste 
års aflysning af Agromek, endelig afholdes på den helt sto-
re scene udenfor HEG. Dansk Maskinhandlerforening og Ma-
skinleverandørernes stand på Agromek danner i år rammen 
om konkurrencen, som løber af stablen fra den 29. novem-
ber – 2. december. 

DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 2022 
DBL-Entreprenørmaskinmekaniker blev i april afholdt på DM 
i Skills, Høng. Uddannelsesmessen dannede den perfekte 
ramme for konkurrencen, og virkelig mange unge var forbi. 

I et stort telt med masser af aktivitet og larm var scenen 
sat til DBL-Entreprenørmaskinmekaniker 2022. Deltagerne 
var Jan Aggerholm Andersen, Zeppelin Danmark, Jan Zhuk 
Sørensen, Scantruck, Tim Lukas Groen, Nordjysk Lift og Ras-
mus Anderen Juul, JM Trykluft. 

Deltagerne arbejdede på skift på de 4 maskiner fra Stende-

Projekter i fællesudvalget
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rup, Hydrema, Zeppelin og H. P. Entreprenørmaskiner, og på 
afslutningsdagen var der en samarbejdsøvelse. 

Efter konkurrencen udtalte vinder Jan Aggerholm Andersen: 
”Vi blev trænet i at arbejde under tidspres, mens nogen stod 
og kiggede os over skulderen – nøjagtig som til svendeprø-
ven, og når man er ude hos en kunde. Det styrker ens kon-
centrationsevne. Det var kun, når jeg kort så op, at jeg lagde 
mærke til de mange tilskuere og larmen rundt om os. Ellers 
bemærkede jeg intet og havde kun fokus på opgaverne.” 

Præmien blev overrakt af Poul Nyrup Rasmussen, som 
hyldede deltagerne for at være stjerner i deres eget 
liv og rollemodeller for andre unge. 330 finalister del-
tog, og begivenheden blev besøgt af 67.000.  

DM i Skills, Høng 2022 
Ud over konkurrencestanden for entreprenørmaskinmeka-
nikere, havde vi også en demostand for landbrugsmaskin-
mekanikere og handelsassistenter.  

Vi havde lavet et samarbejde med Ulandssekretariatet om-
kring standen, hvor de landbrugsmaskinmekanikere, der har 
været i Tanzania, stod på standen. De lavede en konkurren-

ce for de besøgende, hvor de skulle prøve at lappe et dæk 
med en klipklapper og en kapsel. Det var en reel opgave, de 
unge lærlinge havde stået med på deres tur, da de punk-
terede på vej ud til en reparation, og så må man bruge det, 
man lige har ved hånden.  

Der var masser af interesse og aktivitet på standen, og 
mange af de unge besøgende fik en god oplevelse. 

I 2023 forventer vi at deltage med en demostand, når DM i 
Skills i februar afholdes i Fredericia. 

Status på EuroSkills og WorldSkills 
EuroSkills blev afholdt i september 2021 i Graz, Østrig. 
Danmark havde besluttet ikke at sende deltagere afsted på 
grund af den store usikkerhed i forhold til Corona pandemi-
en.  

WorldSkills skulle have været afholdt i Shanghai i oktober 
2022, men blev aflyst på grund af den store usikkerhed i 
forhold til Corona pandemien. Herefter blev det drøftet, om 
konkurrencen helt skulle aflyses, eller om det kunne lade 
sig gøre, at få stablet en ny alternativ løsning på benene? 
Alle er klar over, hvor stor og nærmest umulig en opgave 

Landbrugsmaskinmekanikere, der har været i TanzaniaDeltagerne ved DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 2022 
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det ville være, hvis det samlede arrangementet skulle flyt-
tes til et andet land. Heldigvis har der været meget stor op-
bakning til at lave en ”special edition” af WorldSkills i 2022. 
Det er nu blevet bestemt, at de mange faglige konkurren-
cer, bliver fordelt på 15 lande. Nogle afholdes samtidig med 
andre, andre på et andet tidspunkt. Dermed er den store 
oplevelse med fælles show, indmarch, taler og stor præmie-
overrækkelse, blevet ændret til flere mindre ceremonier. Det 
skal helt sikkert nok blive godt – og dejligt at det bliver gen-
nemført i stedet for at blive aflyst helt.  

Faget #49 Heavy Vehicle Technology skal således afholde 
konkurrence i Salzburg i Østrig, i dagene 24. til 26. novem-
ber. Deltageren fra Danmark er entreprenørmaskinmekani-
ker Jan Aggerholm Andersen, Zeppelin Danmark, Aarhus. 

EuroSkills 2023 
EuroSkills 2023 var planlagt til afholdelse i Sct. Petersborg, 
men blev aflyst umiddelbart efter Putins invasion af Ukra-
ine. Samtidig blev såvel Rusland som Hviderusland bortvist 
fra WorldSkills og EuroSkills. Konkurrencen blev hurtigt 
overtaget og planlagt af et effektivt polsk team, og derfor 
bliver EuroSkills 2023 afholdt i Gdansk, Polen. Vi gælder os 
allerede til at EuroSkills i 2025 rammer Danmark og Herning, 
det bliver en kæmpe oplevelse. 

Rekruttering 
Ud over de faste events, der løber af stablen med DBL,  
WorldSkills, EuroSkills og legatuddelinger, er der igangsat 
mange spændende tiltag i forhold til rekruttering af lærlin-
ge og elever.  

Agromek 2022 
I 2018 var vores Live-værksted på Agromek en stor succes 
og fik megen mediebevågenhed, Hele 61 % af de besøgen-
de sagde i deres besøgsanalyse, at de havde været forbi 
vores stand. 

Derfor skal succesen gentages ved Agromek i 2022. Vi in-
viterer folke- og efterskoleelever til at besøge Agromek. På 
deres besøg skal de forbi vores Live-værksted, hvor unge 
fra vores branche fortæller om deres uddannelse. Anders 
Toft Bro – kendt fra fotovognen på TV-Midtvest, interviewer 
de unge live om deres uddannelse og oplevelser i maskin-

branchen. Liveshows bliver streamet og sendt på vores 
sociale medier og til skærme rundt i hallerne. De unge får 
derefter guidede ture rundt på Agromek og besøger flere af 
vores medlemmer, som har lyst til at fortælle de unge om, 
at uddanne sig i netop deres virksomhed. 

Derudover skal DBL-Landbrugsmaskinmekaniker for første 
gang rykke ud af værkstederne på HEG og ind på den store 
scene i MCH. Det bliver fantastisk, at få den ekstra dimen-
sion på vores stand, og vi tror, det bliver rigtig godt for kon-
kurrencen, at få den store eksponering, som den helt sikkert 
vil få på messen.  

De unge kan også prøve en Virtual Reality reparation på en 
maskine, da vi får besøg af tyske Craftguide. 

Vi har også lovet Landbrugsmedierne, at tage Læsernes 
Traktor 2.0 med til Herning, hvor de i år vil udlodde den til 
en heldig vinder. 

Det bliver en virkelig spændende stand med masser af akti-
vitet og liv. Vi glæder os til at vise det hele frem.   

Rollemodel for Elevernes Erhvervsorganisation 
Elevernes Erhvervsorganisation har de seneste år kørt et 
projekt, hvor de sender lærlinge og elever ud til folkeskoler, 
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hvor de holder foredrag omkring deres uddannelsesvalg. 
Projektet er støttet af Nordea-fonden.  

Det er et super godt projekt, som medvirker til, at mange 
flere unge kan træffe deres uddannelsesvalg på et velinfor-
meret grundlag, fordi de faktisk har hørt om, hvordan det er 
at tage en erhvervsuddannelse.  

Tidligere kunne vi fortælle, at Jesper Bach Nielsen og Mikkel 
Fjord Kildal fra Semler Agro var blevet optaget i rollemodel-
korpset, og de er stadig med. Derudover har Sivertsen og 
Karl Mertz i år fået hver en landbrugsmaskinmekaniker med 
i rollemodelkorpset 

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

Lærepladsoversigt 
Vi har, igen i år, indsamlet ledige lærepladser fra jer med-
lemmer, så vi kunne synliggøre overfor omverdenen, at vi 
faktisk har rigtig mange ledige lærepladser. Jeres bidrag er 
blevet samlet i et dokument, som er brugt som flyers og 
posters i forbindelse med udstillinger og andre arrange-
menter. De er blevet lagt på vores egne hjemmesider og fa-
cebooksider, og vores samarbejdspartnere har været gode 
til at gøre brug af dem. 

Tivoli Food Festival 
Dansk Maskinhandlerforening har igen i år deltaget i Food 
Festival i Tivoli . Med os havde vi deltagere fra medlems-
forretningerne Karl Mertz, S.D. Kjærsgaard og Semler. Med-
lemmerne stillede op med nogle flotte traktorer, en rende-

graver, en traktor opbygget som skovningsmaskine og en 
servicevogn.  

HEG var også med. De havde deres batteridrevne Weide-
mann gummihjulslæsser med påbygget oplukker og så var 
læsernes traktor også derinde. Forskellen på den lidt ældre 
Case-IH traktor og de nye flotte traktorer gav mange kom-
mentarer fra nogle, som kunne huske den ældre traktor fra 
deres barndom.  

Mange af de besøgende kommenterede på de kæmpestore 
baghjul, som imponerede med deres størrelse. Såvel børn 
som voksne stod gerne i kø for at åbne en sodavand med 
læsseren eller komme op at sidde i en af de flotte maskiner. 
Vores formål var selvfølgelig at brande branchen og tage 
lidt fra landet med ind i byen. Vi fik også sat fokus på ud-
dannelse, og de mange muligheder branchen kan tilbyde, 
hvilket vores rollemodel Mikkel fra Semler Agro, var rigtig 
god til at formidle. 

Video 
Husk at bruge de videoer vi har lavet til brug for rekrutte-
ring til branchen. I videoerne fortæller nogle af de unge i 
vores branche om deres uddannelser til henholdsvis land-
brugsmaskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker og 
handelsassistent. Der er også en film om at bo på skolehjem 
i Aars. 

Det er vores store håb, at I i højere grad vil bruge videoerne, 
så de kan komme ud og leve deres liv på de sociale medier, 
og at I også kan bruge dem i jeres rekruttering.  
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Filmene ligger på vores YouTube kanal: 

Skolehjem: 
youtube.com/watch?v=xZrVFXMzvoA  

Landbrugsmaskinmekaniker: 
youtube.com/watch?v=mM1pVy7zxC4
youtube.com/watch?v=t2CtJjHvGjs  

Handelsassistent: 
youtube.com/watch?v=nrGFgGopi7U  

Entreprenørmaskinmekaniker:
youtube.com/watch?v=QSyUiIFHVvs  

Fremtid 
Vi vil over de næste år fortsat arbejde intensivt med rekrut-
tering. Vi arbejder på, at der kommer en ny opdateret hjem-
meside for uddannelserne, at vi bliver endnu mere synlige 
på de sociale medier.  

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 ar-
bejde videre med at være der, hvor vi møder de unge, der 
snart skal træffe deres uddannelsesvalg. Det er blandt an-
det ude på skolerne i rollemodelprojektet og på DM i Skills, 
hvor vi har unge med til at fortælle om deres uddannelse.  
 
Stor succes med vores opsøgende 
uddannelsesindsats 
Gennem det seneste halvandet år har vi haft fokus på 
efter- og videreuddannelse af personale ansat under 
HK-overenskomsten.  

Vi søgte Børne- og undervisningsministeriet pulje til opsø-
gende uddannelse, og siden har vi udbudt mange aktivite-
ter. Vi har lavet hjemmesiden såkandu.dk  som indeholder 
information og inspiration til efter- og videreuddannelse. 
Vi har lavet videoer med medlemmer, der har gjort brug 
af vores kompetencefond. Der er lavet flyers, plakater og 
postkort, som I har fået udleveret. Lotte Frederiksen har be-

søgt flere af jer og fortalt om mulighederne, og vi har også 
kontaktet flere af jer per telefon.  

Corona har været en modspiller under dette projekt, derfor 
blev der i stedet for de fysiske møder, der var planlagt, af-
holdt flere webinarer, hvor vi informerede om HK-Kompeten-
cefonden. 

Rigtig mange af jeres medarbejdere på kontor, lager og butik 
har efterfølgende valgt at tage på kursus og benytte sig af 
tilskud fra HK-kompetencefond. Derved er der betalt flere 
kompetencemidler tilbage til jer end tidligere år. 

Når det regner på præsten, drypper det på degnen, siger 
et dansk ordsprog. – Det betyder her, at flere også får søgt 
kompetencemidler til medarbejdere på Dansk Metal/3F 
overenskomstområdet, hvilket betyder, at vi i år for første 
gang har måttet melde, at puljen er tømt.   

Vi har været så heldige at få forlænget vores indsats et år, 
så vi i det kommende år også vil have ekstra fokus på efter- 
og videreuddannelse og dermed tilbyde gratis webinarer 
og besøg hos jer ude i forretningerne, for at informere om 
fondene.  

Vi opfordrer stadig alle til at få planlagt efteruddannelse 
og få tilmeldt medarbejderen/dig til kurset og søge midler 
fra kompetencefonden hurtigst muligt, så I også kan få del 
i puljerne. 
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Maskinhandleren
Vi har igen i år udgivet 4 numre af vores branchemagasin 
Maskinhandleren. Formålet med Maskinhandleren er, at for-
midle information og gode historier til de medarbejdere, der 
er ansat i virksomhederne. Men også at vise udadtil – til kun-
der, potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere – at vi 
er en moderne branche, hvor der sker mange spændende 
ting, og hvor der arbejder mange interessante og inspire-
rende personer. Magasinet omhandler og distribueres til 
medlemmer i både Dansk Maskinhandlerforening, Maskin-
leverandørerne, Brancheforening for Skov-Have-Park forret-
ninger, og i efteråret 2022 er også medlemmerne af GAF-
SAM begyndt at modtage magasinet.  

Alle fire foreninger under DM-sekretariatet har mange fæl-
les snitflader og kan derfor have gavn af at høre hinandens 
positive og inspirerende historier.  

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

Nyhedsmails og hjemmeside 
Vores vigtigste kommunikationskilde, når det drejer sig 
om at informere medlemmerne om f.eks. lovændringer, ar-
rangementer, kurser m.v., er stadig vores nyhedsmails. De 
ligger på medlemsområdet på hjemmesiden, hvor medlem-
merne også her kan finde information om næsten alt, der 
er relevant for branchen. 

Vi ønsker, at denne information når ud til så mange rele-
vante personer i medlemsvirksomhederne som muligt, så 
tøv ikke med at tilmelde jeres nuværende og nye ansatte 
til vores nyhedsbreve. 

Vi planlægger, at 2022/23 bliver året, hvor vi får igangsat 
processen med at få opdateret vores hjemmeside med 
fokus på øget brugervenlighed for jer som medlemmer. 

Facebook  
Facebook er stadig et godt medie til at få delt sine budska-
ber med mange. 

Vi har brug for jeres hjælp til, at nå endnu længere ud med 
de gode budskaber. Vi håber derfor, du vil like vores Face-
booksider og meget gerne dele med dit netværk, når vi har 
noget spændende at fortælle!! 

Facebook.com/danskmaskinhandel 
Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker 
Facebook.com/handelsassistent 

Vi ønsker i de kommende år, at øge vores kommunikation på 
de sociale medier og evt. føje flere medier end Facebook til 
listen af sociale medie platforme.

Kommunikation
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Typegodkendelse eller national godkendelse 
Projektet med godkendelse af alle maskiner, enten som 

EU-typegodkendte eller national godkendte, blev i sidste 

øjeblik udsat på ubestemt tid. Efterfølgende har færdsels- 

gruppen været til 2 møder, hvor formålet var, at informere 

om de fremtidige planer. 

På det første møde, var der tilkendegivelse fra den daværen-

de vicedirektør i FSTYR om at tage imod gruppens tilbud om 

hjælp til implementeringet af de nye regler på bedst mulige 

måde. Ligeledes tilkendegav han, at det ville gavne, hvis der 

oftere blev holdt fælles møder. 

Den nuværende dispensation, der giver hjemmel til at få 

godkendt køretøjer på trods af manglende typegodkendelse, 

udløber i juni 2023. Der vil til den tid formentligt blive tildelt 

en ny dispensation.  

Horisonten for ikrafttræden af godkendelseskravet er lang, 

idet FSTYR ved mødet endnu ikke havde sendt opbygningen 

af den database, der skal kunne indeholde alle nye køretøjs-

typer og deres opbygningsdata, i udbud. Erfaringen siger, at 

det kan trække ud. 

Desværre fik daværende vicedirektør i FSTYR kort 

efter vores møde job i den  private sektor. 

Det bliver  spændende at se, om ef-

terfølgeren også er lige så posi-

tivt stemt for samarbejdet. 

Øvrige projekter 
På et efterfølgende møde afholdt med FSTYR, var fokus, at 

få samlet op på flere af de sager, som vi endnu ikke er nået 

i mål med. Det var et meget konstruktivt møde, der nu giver,

håb om, at vi snart kan få afsluttet flere gamle uafklarede 

sager, som f.eks.: ”Højhastighedstraktorer”, ”Særgodstrans-

porttilladelse til alle de køretøjer, der ikke umiddelbart pas-

ser ind i den danske færdselslov, som f.eks. bæltekøretøjer, 

ærtehøstere, roelæssemaskiner osv. og muligvis måske også 

TEMPO 40?  

Men lad os nu se – ting tager tid, i denne sammenhæng kan 

man roligt sige, at det kan tage lang tid.? 

Ny tovholder 
Posten som ”tovholder” for gruppens arbejde er blevet over-

draget til SEGES, hvor Henning S. Lyngvig fremover kommer 

til at varetage jobbet. Henning er i forvejen medlem af ”tek-

nikergruppen”, hvilket er et stort plus i det fremtidige arbej-

de. 

Umiddelbart efter overdragelsen, blev problemstillingen om-

kring ærtehøsterne løst, da det blev besluttet at nedlægge 

produktionen af konsumærter i Danmark. Derfor vil der ikke 

længere være behov for at anvende  disse specielle 

maskiner.     

Projekter i Færdselsgruppen
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Vi har i dette beretningsår fået gennemført flere kurser 

både i samarbejde med HEG og i eget regi. I foråret 2022 

har vi også startet maskinbranchens egen sælgerakademi-

uddannelse op.  

Den grundlæggende lederuddannelse 
HEG tilbyder i samarbejde med DM-Akademi ”Den grundlæg-

gende lederuddannelse” for medlemmer af Dansk Maskin-

handlerforening og de øvrige foreninger, som vi yder sekre-

tariatsbistand til. 

Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederud-

dannelse, hvor 5 moduler er bygget op omkring 6 forskellige 

AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt 

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

man hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem 

HEG og DM-Akademi betyder, at deltagerne på uddannelsen 

er fra samme type branche, hvilket muliggør et øget fokus 

på brancherelevante problemstillinger og øger udbyttet af 

erfaringsudvekslingen.  

Samarbejdet betyder desuden, at HR-Partner Birgit Karlsen 

fra sekretariatet supplerer uddannelsen med emner inden-

for den praktiske del af personalejuraen. Der bliver gennem-

gået, hvordan man håndterer forskellige konkrete problem-

stillinger korrekt og effektivt. Denne undervisning sker i 

tilknytning til den almindelige undervisning, hvilket gør, at 

emnerne bliver fordelt over flere moduler. Samtidig sparer 

vores medlemmer både tid og penge, da der spares kursus-

dage.  

I december 2021 blev endnu et hold af ledere fra maskin-

branchen færdige med ”Den grundlæggende lederuddannel-

se”. Et nyt hold er startet op i september 2022. 

Sælgerakademi  
I foråret fik vi sat gang i vores helt egen akademiuddannelse 

for B2B sælgere i samarbejde med HEG og Dania Erhvervs-

akademi.  

Det første fag i sælgernes uddannelse var forretningsforstå-

else. Faget har til formål, at give sælgerne en grundlæggen-

de forståelse for de økonomiske sammenhænge i en virk-

somhed. ”De bliver klogere på egen virksomhed, men også 

på kundernes, da de nu kan trække de væsentligste nøgletal 

ud af en virksomheds regnskab” siger underviser Lars Rye. 

Selve eksamensdagen blev et sandt triumftog for de 13 

Årets kurser

December 2021 blev endnu et hold af ledere fra maskinbranchen færdige med ”Den grundlæggende lederuddannelse”. 
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deltagere. Der blev givet karakteren 12 i alt 8 gange, 3 del-

tagere fik 10 og 2 studerende fik karakteren 7. Censor, der er 

en megen erfaren herre, og som til dagligt er chef i det private 

erhvervsliv udtalte umiddelbart efter sidste eksamen: ” Impo-

nerende højt niveau – her slår jeg rekord i karaktergennemsnit, 

og jeg har været eksaminator og censor i mange sammenhæn-

ge gennem årene. Deltagerne får virkelig kombineret den lærte 

teori med egen praksis, og netop det, er jo hvad akademiforlø-

bet drejer sig om. Han forsætter: ”Fantastisk, at de studerende 

via akademiforløbet får sat nye projekter i spil i deres virksom-

hed, som kan forbedre virksomhedens præstationer” 

De flotte resultater er skabt gennem aktiv deltagelse i de 7 

undervisningsdage, og underviser Lars Rye siger følgende om 

deltagernes engagement: ”Det er en flok supermotiverede 

maskinsælgere, der er med. Det giver masser af gode faglige 

diskussioner, hvor teori bliver sat i spil ift. branchens problem-

stillinger”. Han forsætter ”Det giver en masse, når deltagerne 

tager stoffet fra undervisningen med hjem i deres virksomhe-

der, for at udvikle på rutiner, systemer, salgskoncepter mv.” 

Flere af de studerende har fortalt, at det de har arbejdet med i 

deres afsluttende opgaver, og som tager udgangspunkt i deres 

praksis, bliver omsat til konkret handling hjemme i virksomhe-

derne. De har mødt stor velvillighed og nysgerrighed fra deres 

chefer, som sagtens kan se værdien i, at omsætte den nye vi-

den til konkret værdi i virksomheden.  

Det næste akademifag, som sælgerne kaster sig over, er Salg 

og Salgspsykologi, der har opstart den 20. september. 

Har du interesse i sælgerakademiuddannelsen, så kontakt Dor-

the Thomsen på dorthe@danskmaskinhandel.dk, så samler vi 

op på interesserede i forhold til at udbyde et nyt hold. 

Lederakademiuddannelse 
11. marts 2022 kunne de første 5 ledere fra maskinforretnin-

ger, som har gennemført lederakademiuddannelsen på HEG, 

tørre sveden af panden, klappe sig selv og hinanden på skuld-

rene for en flot gennemført uddannelse. Karaktergennemsnit-

tet var 11,5 i den afsluttende eksamen.  

De giver alle udtryk for, at de nu står på et helt andet funda-

ment i forhold til deres funktion som ledere i maskinbranchen.  

”Denne uddannelse burde være obligatorisk for alle ledere og 

kommende ledere i maskinbranchen. Hvis vi vil være med, så 

er vi nødt til at udvikle os, og uddannelsen i ledelse er et godt 

sted at starte, fortæller Bjarke Lykkeskov fra Herborg Maskin-

forretning. 

Gå hjem-møde om grøn omstilling 
Flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på, at der vil 

blive stillet stigende krav til dokumentation for f.eks. CO2-opti-

mering, SDG-målsætninger m.v. for at kunne komme i betragt-

ning som leverandør på offentlige udbud eller på levering til 

større virksomheder.  
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Vi har derfor i år i forsøgt, via flere gå hjem-møder, at inspirere 

til, hvordan man kan gribe arbejdet med grøn omstilling af sin 

virksomhed an. 

På møderne gennemgik Carsten Færge bl.a.  

• Erhvervsstyrelsens beregningsprogram, der bruges til en 

såkaldt baseline-beregning 

• FNs 17 Verdensmål og hvordan man kan arbejde med dem 

konkret 

• Betydningen af en hjemmeside og den ”grønne profil” 

• Energi-screening og tilskudsordninger 

• Den grønne vækstplan til banken 

Nåede du ikke med til møderne, og har du brug for information 

om, hvordan du får hul på at arbejde med den grønne omstilling 

i din virksomhed, kan Carsten Færge kontaktes på carsten@

danskmaskinhandel.dk 

HR-kursus 
Vores HR-afdeling har i foråret afviklet 3 HR-kurser tre forskel-

lige steder i landet.  

Kurset var for alle medarbejdere, som har berøring med perso-

naleadministration, uanset om det er som ledere, mellemledere 

eller administratorer.  

Kurset indeholdt bl.a. information om ledelsesret, ansættelser, 

opsigelser, bortvisning, info om ferielov, og efteruddannelse 

via kompetencefonde og meget mere. 

Der var virkelig god opbakning blandt medlemmerne til disse 

kurser. 

Miniseminar – Hvad chefen ikke ved 
I forbindelse med årets chefmøder holdt vores HR-afdeling et 

miniseminar med temaet: Hvad chefen ikke ved. 

Hvornår er det lige det går galt? Hvorfor? Og ikke mindst hvor-

dan kan man forhindre det? 

Seminaret var en ”opstrammer” på de faremomenter, som 

HR-afdelingen oplever, at ejer/leder ofte ikke er opmærksom-

me på i forhold til ansættelsesforhold. Det indeholdt gode råd 

og redskaber til rekruttering, lønforhandling, fastholdelse af 

medarbejdere, håndtering af sygefravær m.v. 

Gå hjem-møde whistleblowerordning 
Lovgivningen om whistleblowerordningen er baseret på et 

EU-direktiv fra 2019, der skal sikre, at indberetning om alt lige 

fra strafbare forhold som misbrug af økonomiske midler, tyveri, 

bedrageri, bestikkelse og til grove tilsidesættelser og overtræ-

delser af væsentlige interne retningslinjer, i anonym form skal 

kunne indberettes til ledelsen.  

For virksomheder med 50-249 ansatte skal whistleblowerord-

ningen være implementeret inden 17. december 2023. 

Derfor har vi holdt infomøder om kravene, og hvordan man 

håndterer det ude i virksomheden. Deltagerne fik også en in-

troduktion til IT-systemet WhistleAdvisor fra firmaet Legal 

Tech, som vi har lavet en brancheaftale med. 

Har du brug for information om ordningen, kan Carsten Færge 

kontaktes på carsten@danskmaskinhandel.dk 

 

HR-kurser
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Brancheaftaler

Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige 
brancheaftaler.

Advokaternes Inkasso Service 

Medlemsvirksomhederne kan få inkasso uden 
omkostninger og 20 % rabat på advokatbistand

Inkasso - koncept
Konceptet går videre end no-cure-no-pay, i det Advokater-
nes Inkasso Service ved udenretlig behandling alene tager 
den del af det inddrevne, der ligger udover fakturaen, dvs. 
renter, salærer og gebyrer. Medlemmerne beholder faktu-
raens hovedstol. Lykkes det ikke at inddrive kravet, er det 
gratis.
For behandling i fogedretten koster det et fast beløb på 
800 kroner ekskl. moms i salær, og lykkes inddrivelsen til-
falder ovennævnte beløb i tillæg til Advokaternes Inkasso 
Service. Medlemmet modtager således hele fakturaens ho-
vedstol alene fratrukket de 800 kroner.

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

Som advokatkontor behandler de indsigelser og giver møde 
i retten i alle sager uanset, om de løftes ud af småsagspro-
cessen. Prisen afhænger som udgangspunkt af tidsforbru-
get. 

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

Avista Oil 
Aftalen med Avista Oil, hvor alle medlemmer kan opnå en 
rabat på diverse hjælpemidler, opsamlings- og opbevarings-
tanke er stadig gældende, selvom der af og til kommer æn-

dringer i forhold til priser og nogle gange beskeder i for-
hold til hvem, der officielt har vundet retten til at indsamle 
spildolie.  

Gratis afhentning af spildolie
Samarbejdsaftalen betyder, at de medlemmer, der leverer 
deres spildolie, også kan gøre brug af tilbud om billigere ud-
styr til at opsamle samt opbevare såvel olier som bremse-
væske, filtre, batterier mm. 

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

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning 

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder vejledning og op-
datering i gældende lovgivning, og har konsulenter, der er 
specielt uddannede til at rådgive netop maskinhandlere in-
denfor de specielle forhold, der er gældende her.

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

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele Danmark og 
svarer på telefonen døgnets 24 timer.

Det tilbyder Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning:
•  Udarbejdelse af virksomhedens APV og 

 løbende opdatering
•  Beredskabsplan 
•  Hjælp til udarbejdelse virksomhedens  

medarbejderhåndbog 
• Hjælp til årlig lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse
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• Hjælp ved arbejdsulykke og erstatning efter  
gældende regler

• Indretning af værksteder og medarbejderfaciliteter
• Kurser i arbejdsmiljø til arbejdsmiljørepræsentanter
• Kurser i transport af farligt gods i varebiler og surring
• Kursus i årligt lovpligtigt eftersyn af virksomhedens 

maskiner og udstyr
• Kursus i godt arbejdsmiljø og udvikling af  

medarbejdernes kompetencer
• Uvildig vurdering af maskiner og udstyr for advokater 

og pengeinstitutter 

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

Brancheaftale med Falck

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 ef-
ter behov

• Hjertestarter
• Både leasing og kontant køb

• Falck Guard (Fire Trace – brandslukningsanlæg til ma-
skiner og pressere)
• Der er også mulighed for sidemandsoplæring, så I 

fremadrettet selv kan montere.

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

Vores kontaktperson er:
Flemming Nissen
Key Account Manager
Strategisk Salg og Rådgivning

Falck Assistance A/S – Falck Teknik
CVR-nummer: 38049372
Brendstrupgårdsvej 13
8200 Århus N
Mob: +45 30349684
Mail: flemming.nissen@falck.dk
www.Falck.dk
www.Falckteknik.dk

DM-A Krisehjælp til ejerledere 

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

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp
Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos forenin-
gens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hæn-
delser.
Alvorlige hændelser 
Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:
•  Ulykker
•  Dødsfald
•  Vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg
•  Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dækkes 

også nærmeste pårørende dvs. husstand, forældre, 
udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn samt bør-
nebørn)

Trivselsproblemer: 
FHC’s Rådgivningscenter foretager afdækning af medlem-
mets problem.
•  Psykiske / følelsesmæssige problemer
•  Depression, angst
•  Stress og udbrændthed
•  Mobning og chikane
•  Omstrukturering og fyring
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•  Skilsmisse samt andre samlivs-og sociale problemer
•  Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)
•  Juridiske og økonomiske problemer

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en responstid på max. 4 
timer fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psyko-
logens første face-to-face kontakt med klienten overalt i 
Danmark.

Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning
Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver 
afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes 
end sædvanligt. 

Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed 
er helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er let at 
få tanker om, at man er ved at blive “skør”.

I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det 
ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og det 
opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste 
situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller fa-
milies hjælp komme gennem den svære tid og efterhånden 
vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelserne på 
en naturlig måde er kommet på afstand.

Psykologisk Rådgivning som værktøj
Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og 
nødvendigt supplement til den hjælp ens eget netværk kan 
tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hændelse i 
arbejdslivet.

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

 

K. Thomsen Udbudsrådgivning

K. Thomsen Udbudsrådgivning er en enkeltmandsvirksom-
hed, der yder konsulentbistand til virksomheder, der ønsker 
at byde ind på offentlige udbud. Rådgivningen varierer fra 
afklaringer af begreber i udbudsmaterialet til udformning 
af virksomhedens tilbud og alt derimellem. Offentlige 
udbudsprocesser er ofte besværlige og tidskrævende. Spe-
cielt for mindre virksomheder som ikke nødvendigvis har 
ekspertisen eller tiden til at navigere den snørklede jura, 
der omgiver offentlige udbud. Dertil kommer, at offentlige 
institutioner, som fx kommuner og regioner, ikke nødven-
digvis fokuserer på de samme kvalitetskrav som private 
kunder og andre erhvervsdrivende. Det er her, K. Thomsen 
Udbudsrådgivning kan bidrage med værdifuld støtte. K. 
Thomsen Udbudsrådgivning giver rabat på normal timepris 
for alle Sekretariatets medlemmer.

K. Thomsen Udbudsrådgivning
Kontaktperson:
Kristoffer Thomsen
Telefon: +45 29 42 63 07
ket@kthomsenudbud.dk

Landbrug & Fødevarer

Dansk Maskinhandlerforening har siden 2017 været med-
lem af Landbrug & Fødevarer (L&F). Indmeldelsen marke-
rede en naturlig cementering af samarbejdet mellem land-
bruget og maskinhandlerne. Medlemskabet er et såkaldt 
B-medlemskab – som bedst kan sammenlignes med at være 
interessemedlem hos os.

Vi har gennem årene løbende øget samarbejdet med L&F 
på flere fronter og søger konsekvent nye samarbejdsområ-
der. En del af baggrunden for dette er, at L&F repræsenterer 

Sådan får du hjælp

I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscen-
ter sidder medarbejdere, der har faglige og menne-
skelige kvalifikationer til at hjælpe dig, der er i en 
svær situation. 

Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012 
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størstedelen af vores medlemsvirksomheders kunder, og at 
vi gerne signalpolitisk vil vise, at vi bakker op. Ligeledes er 
vi en vigtig del af fødevareklyngen – og her gør sammenhold 
stærk – og det giver menig at tale med en samlet og bredere 
stemme.

Vi bliver således inddraget i de områder, som er relevante 
for maskinhandlere, såsom transportpolitik, færdselsgrup-
pe, eksportaktiviteter, PR & Kommunikation, få adgang til 
diverse statistikker og meget mere.

Samarbejdet forløber meget konstruktivt, og vi sætter stor 
pris på den gensidige relation.

Erhvervsaftalen med Louis Nielsen 
giver tilskud til:
•  Synsprøver med sundhedstjek
•  Skærm- og sikkerhedsbriller ved dokumenteret behov
•  Medarbejderrabat på briller til privat brug
Anskaffelse
Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller sker ved at med-
arbejderen, inden sit besøg hos Louis Nielsen, rekvirerer en 
rekvisition hos nærmeste leder.

Synsprøver kan kun foretages ved, at medarbejderen kan 
fremvise en gyldig rekvisition.

Medarbejderrabat på et sundt syn 
Med Louis Nielsen Premium Club har alle medlemmer hos 
Dansk Maskinhandlerforening adgang til omfattende øjen-
undersøgelser, hvor du får klar besked om din synstilstand. 
Samtidig foretages også nogle ekstra undersøgelser, hvor 
der på et tidligt stadie kan opdages tegn på forskellige 
øjensygdomme som øjenforkalkning, grøn stær og andre 
sygdomstilstande som diabetes og forhøjet blodtryk.
Derudover får du også særlige medarbejdertilbud, hvor man 
bl.a. kan få rabat på kendte designermærker.
Medarbejdertilbuddet omfatter følgende:
 • 30 % rabat på briller og solbriller
 • Gratis synsprøve med sundhedstjek
 • Del tilbuddet med din nærmeste familie
Aktuelle tilbud samt tilbudsbetingelser fremgår altid af den 
særlige Louis Nielsen webside.

Hvordan får man adgang?
Benyt linket på danskmaskinhandel.dk/medlemsomraade/
samarbejdsaftaler

For yderligere information kan Helle Helth Hansen i sekre-
tariatet kontaktes.

Samhandelsaftale med Lyreco 

Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis fragt på alle or-
dre samt rabatter på kontorartikler, tryksager, tonere, vær-
nemidler, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsproduk-
ter. Ingen minimumsbestilling. 

Kontaktperson  
Mille Bach Odén 
Telefon: +45 2333 1143 
mille.oden@lyreco.com 
www.lyreco.dk 

Hvem kan få skærmbriller?
Arbejdstilsynets lovbekendtgørelse nr. 1108 af 
15. december 1992 om arbejde ved en compu-
ter foreskriver, at medarbejdere, der arbejder re-
gelmæssigt og mere end 2 timer dagligt ved en 
computer, både ved en fast arbejdsstation eller 
hjemmearbejdsplads, har ret til en passende un-
dersøgelse af sit syn, hvis der opstår synsproble-
mer eller øjengener på grund af skærmarbejdet.

Hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt 
med briller og en eventuel privat brille ikke kan be-
nyttes, bestilles skærmbriller som er beregnet til 
det pågældende skærmarbejde.
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 En service, der gør en forskel
• Ordrer på katalogvarer modtaget inden kl. 16.00, leverer 

vi næste arbejdsdag (med nogle få undtagelser)
• Vi har ingen minimumsordre
• Vi har en leveringssikkerhed på 99 %
• Du kan handle 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hele 

året rundt
• Bestilling kan foretages på vores webshop, på e-mail eller 

telefon

Returnering af katalogvarer
Katalogvarer i ubrudt, original emballage kan byttes/retur-
neres inden 30 dage uden omkostninger for dig. Ring til 
kundeservice på telefon 70 100 500 og aftal afhentning af 
de varer, som du ønsker at returnere. Husk at angive antal 
kasser, der skal retur. Chaufføren henter kun det antal kas-
ser, der er aftalt. Det er vigtigt, at varen er forsvarligt embal-
leret. Du kan evt. benytte den Lyrecokasse du fik, da varen 
blev leveret. Alle produkter skal være i ubrudt, original em-
ballage, bilagt kopi af følgeseddel/pakkeseddel, ellers vil der 
ikke ske en kreditering. Husk at oplyse navn og telefonnr. så 
vi kan kontakte dig, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Varerne 
placerer du hurtigst muligt dér, hvor du normalt modtager 
varer, da chaufføren kan ventes allerede næste morgen. Er 
varerne ikke hentet inden en uge, kontakt kundeservice.

Garanti på leverede varer
Vi yder som minimum 2 års garanti på produktionsfejl på alle 
leverede varer. Har du fået leveret en vare med fejl, bedes 
du kontakte kundeservice.
• Har du fået leveret varen inden for 30 dage, så kontakt 

kundeservice for ombytning
• Er det mere end 30 dage siden, du har fået leveret varen, 

så kan vi tilbyde at reparere varen
• Kundeservice vil sende et skema til dig, som vi beder dig 

udfylde og vedlægge varen
• Vi afhenter varen, reparerer og returnerer den til dig 

uden omkostninger 
• Varer, der er mere end 2 år gamle, kan vi i særlige tilfæl-

de tilbyde at reparere mod betaling,  kontakt kundeser-
vice for yderligere oplysninger.

Transportskader
Hvis du opdager, at en pakke eller beholder er ødelagt ved 
leveringen, så skal dette noteres på følgesedlen. Viser det 
sig, at indholdet også er beskadiget, bedes du omgående 

kontakte kundeservice, der vil sende dig  en ny vare.
Forkert leverede varer
Til trods for vores kvalitetskontrol, kan det forekomme, at 
du får leveret en forkert vare – eller måske får leveret for 
få eller for mange varer. I så fald beder vi dig omgående 
kontakte kundeservice senest inden for 30 dage,  og de vil 
sørge for at rette fejlen.

MediDyne

ZOLL hjertestarter 
Aftalen med MediDyne om, at man kan købe deres Zoll hjer-
testartere til en fornuftig pris er stadigt gældende. Det er 
nu også muligt at leje en hjertestarter igennem vores aftale 
med MediDyne.

Hver år rammes ca. 4.000 danskere af pludseligt, uventet 
hjertestop uden for hospitalerne. Ca. 10 % af disse personer 
overlever. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter 
er afgørende. Hjertelungeredning er vigtig førstehjælp, men 
den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god 
hjertemassage kombineres med brug af en hjertestarter.

ZOLL AED Plus hjertestarter har indbygge REAL CPR Help®, 
som måler og registrerer, hvordan du giver hjertemassage – 
og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det 
rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde 
livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik. 

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrel-
sens krav og specifikationer til en hjertestarter. 

Pensionsselskabet 

Dansk Maskinhandlerforening kan i samarbejde med Pensi-
onsSelskabet pension & health care services tilbyde en pen-
sionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres ansatte. 
Løsningen er specielt interessant for ledergruppen, sælger-
ne og administrationen, men kan også tilbydes til overens-
komstansatte med pension i PensionDanmark.
Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løs-

KONTAKT
PensionsSelskabet pension & health care services kan kontaktes hverdage 
mellem kl. 8-22 og svarer din e-mail inden for 24 timer året rundt.

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

PENSIONSORDNING 
MED MANGE FORDELE OG BEDRE SIKKERHED VED SYGDOM

SITUATION Midlertidig sygdom Ressourceforløb Varig sygdom

PensionDanmark – – ✓

Skandia ✓ ✓ ✓

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

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

FORDELE
Pensionsløsningen har følgende fordele:

• UDBETALING TIL VIRKSOMHEDEN 
ved længerevarende sygdom 

• LAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 
så der er større opsparing.

• PERSONLIG RÅDGIVNING 
inden accept.

• FLEKSIBILITET 
for den enkelte medarbejder som fx ekstra 
sikkerhed og opsparing.

• MEDARBEJDERENS BØRN 
er sikret ved kritisk sygdom.

• MULIGHED FOR SUNDHEDSFORSIKRING 
– også til ægtefælle, samlever og børn.

• BEDRE VILKÅR PÅ EN FÆLLES PENSIONSAFTALE 
end på individuelle pensionsaftaler.

PensionsSelskabet pension & health care services rådgiver om investering og pension til danske virksomheder og deres ansatte. Selskabet er godkendt Tied Agent for Skandia og er kvalifi ceret til 
rådgivning om Skandias produkter og kombinationer med Nordnet Bank på det danske marked. Selskabet har CVR nr. 34723907, er omfattet af lov om forsikringsformidling og er underlagt Finans-
tilsynets retningslinjer. PensionsSelskabet pension & health care fokuserer på høj service, gennemsigtighed samt personlig og forståelig rådgivning – når du har tid.
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ning er et supplement, da den også indeholder sikkerhed og 
udbetaling ved f.eks. midlertidig sygdom og ressourceforløb.
Virksomheden bestemmer, hvem der skal tilbydes denne 
løsning, og pensionsløsningen kan tilbydes til alle ansatte 
eller udvalgte medarbejdergrupper – 
både med og uden overenskomst.

Vil du vide mere, så kontakt 
pensionschef Stig Wetterstrøm 
Telefon 2090 4320
E-mail SWE@PensionsSelskabet.dk

 

Scandic-hotellerne 

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

Se mere om aftalen på DM’s hjemmeside under medlems-
området og samarbejdsaftaler. 

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

GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber 

et krav når maskinen eller bilen overstiger en vis værdi.
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af 
GPS sporingsenheder samt gasalarmer. Systemet er baseret 
på en unik kombination af tre teknologier:
 • GPS (positionering) 
 • GSM (mobiltelefoni) 
 • UHF (radiobølger)

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

Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. 
Herunder kan bl.a. nævnes:
• GPS sporingsenheder (både mobile, til  

montering samt til trailers)
• Gasalarmer
• Abonnementer til din kunde 

Zero Carbon

Rådgivning inden for finansiering, forretningsudvikling og 
grøn omstilling. 

Gennem en aftale med DM tilbyder Carsten Færge og Zero 
Carbon sparring og rådgivning omkring Grøn Omstilling og 
hvordan du bedst kommer i gang med CO2-beregning og 
FNs 17 Verdensmål (SDG). Det indledende møde (on-line) 
er gratis for medlemmer og den efterfølgende udarbejdel-
se af CO2-beregning, oplæg til handleplan, prioritering af 
SDG-mål m.v. er baseret på en fast pris med fradrag af rabat 
for medlemmer. Indlæg om Grøn Omstilling på ledermøder, 
personalemøder og lign. også til fast pris med rabat for med-
lemmer. 

Finansiering 
Carsten Færge har mange års erfaring med kapitalfremskaf-
felse og finansiering af virksomheder i forskellige brancher 
og kan derudover bidrage med sparring omkring generati-
onsskifte, værdiberegning af virksomheder og et eventuelt 
videre forløb omkring salg af virksomhed. 

 Kontakt: 
Carsten Færge 
Tlf. 2164 7612 
carsten@danskmaskinhandel.dk 
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Året set fra et forsikringsmæssigt perspektiv
Vi har haft endnu et år, hvor Covid-19 primært har fyldt en 
del. Vi er formentligt ovre det værste og tiden er næsten 
som i tiden før Covid-19. En krise kommer dog sjældent 
alene og i februar startede krigen i Ukraine, som udover at 
være yderst ulykkelig også har medbragt en lang række be-
kymringer som bl.a. omfatter stigende renter-, inflation- og 
gas- og oliepriser, hvilket har medbragt en større krise i det 
danske og internationale samfund.    

Forsikringsmarkedet 
Ligesom sidste år, oplever vi til stadighed et meget hårdt 
marked, hvor forsikringsselskaberne er yderst restriktive og 
deres generelle ”risikoappetit”, er dalende. Udviklingen som 
følge af krigen i Ukraine har bestemt ikke gjort markedet 
”blødere”. Skadesudgifterne for forsikringsselskaber stiger 
pga. en stigende mangel på råvare, hvilket tilmed har sendt 
materiale- og råvarepriserne mod himlen.  

Alm. Brand har gennemført opkøbet af Codan, hvilket tilli-
ge er blevet godkendt af myndighederne. Det eneste vi har 

bemærket i den forbindelse er, at der er blevet afskediget 
nogle af vores tidligere kontaktpersoner hos Codan. Vi har 
dog allerede haft møder med de nye kontaktpersoner og vi 
kan virkeligt mærke, at Dansk Maskinhandlerforenings af-
tale har meget høj prioritet hos Codan. Vi forventer derfor 
ikke, at I vil mærke nogen forskel i forhold til tidligere.       

Forsikringsaftalen med Codan 
Aftalen var i udbud i 2021, hvilket endte med, at vi forhand-
lede en ny aftale på plads med Codan. Denne forhandling 
indebar en reduktion af præmien på arbejdsskade-, all risk-, 
og erhvervs- og produktansvarsforsikringen. Aftalen blev 
lavet for en ny 3-årig periode.  

I forhold til fornyelsen i år, vil der ikke være de store æn-
dringer, og aftalen fornyes derfor som en ”flad” fornyelse 
+ indeks.  

Forsikringsselskaberne har endnu ikke meldt deres indeks-
regulering ud, men det er forventet, at den bliver lidt højere 
i år end normalt, hvilket skal ses i lyset af den høje inflation.   

Willis Towers Watson
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Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med Pension- 
Danmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensionsordning via 
overenskomsten. Pensionsordningen er ikke kun en opsparing til 
pension, men indeholder også forsikringer, der sikrer medarbejder-
ne og deres familier økonomisk tryghed ved dødsfald, førtidspen-
sion, kritisk sygdom, fleksjob og ressourceforløb.

Opsparing til pension
Medarbejdernes opsparing til pension bliver typisk sat ind på både 
en aldersopsparing, en ratepension og en livsvarig pension. Al-
dersopsparingen er forholdsvis ny og skyldes nye pensionsregler, 
som per 1. januar 2018 har gjort aldersopsparingen attraktiv. Bl.a. 
bliver pengene fra en aldersopsparing ikke modregnet i offentlige 
ydelser. Det vil sige, at udbetalingerne fra en aldersopsparing ikke 
har betydning for, hvor meget medarbejderne vil få i pension fra 
det offentlige.

Derfor har PensionDanmark automatisk tilpasset medarbejdernes 
opsparing og indsætter det beløb, som man årligt må sætte ind 
på en aldersopsparing. Resten af pensionsindbetalingerne bliver 
fordelt ligeligt på ratepensionen og den livsvarige pension.

Husk lærlingepension 
Lærlinge har ret til fuld pension, når de fylder 18 år.

Det er vigtigt, at man indberetter og indbetaler til PensionDan-
mark, ellers kan det blive dyrt for virksomheden. Virksomheden 
skal nemlig erstatte den manglende forsikring, hvis en lærling 
kommer galt af sted og f. eks. kommer på førtidspension. Læs 
mere på pension.dk/virksomhed/indbetal, hvor der er information 
om relevante overenskomstkoder, priser og regler for, hvornår der 
skal indberettes.

Seniorpension
Seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020. Opfylder medarbej-
derne betingelserne, kan de søge seniorpension seks år før fol-
kepensionsalderen. Medarbejdere med pensionsordning i Pension- 
Danmark, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til 
en supplerende pension fra PensionDanmark. Beløbet er typisk 
80.000 kr. årligt.

Sundhedsordning med adgang til 3.000 behandlere
Medarbejdere (herunder lærlinge) med pension i PensionDanmark 
har også en sundhedsordning. Sundhedsordningen giver bl.a. fri 
adgang til behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor, 
hvis medarbejderne har problemer i led, muskler og sener. Og der 
er ingen krav om lægehenvisning. På den måde kan ordningen 
være med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere 

alvorlige skader og eventuelt længerevarende sygefravær.

Der er 3.000 behandlere klar til at hjælpe medarbejderne på flere 
end 800 klinikker landet over.

Online Psykolog og Online Læge
Sundhedsordningen er blevet udvidet med Online Psykolog, som 
betyder, at medarbejderne nemt og hurtigt kan få en samtale med 
en psykolog. Psykologen er med på video, så man kan se hinanden, 
mens man taler sammen. Det kan f. eks. foregår hjemme i medar-
bejdernes egen stue, eller hvor de føler sig godt tilpas.

Medarbejderne har også adgang til Online Læge, som kan hjæl-
pe med de fleste ting, som ens egen læge hjælper med. Har man 
børn, der endnu ikke er fyldt 15 år, kan de også få hjælp.

Videosamtalerne foregår enten via PensionDanmarks app (”Din 
Pension”) eller hjemmesiden pension.dk. Online Læge og Online 
Psykolog har åbent alle hverdage kl. 8-21, mens der i weekenden 
og på helligdage er åbent kl. 9-17.

Sundhedsrådgivning og behandlingsrådgivning 
PensionDanmark har også to sundhedsteams: Sundhedsrådgiv-
ning og Behandlingsrådgivning.

Sundhedsrådgivning består af 18 erfarne sygeplejersker og so-
cialrådgivere. Her kan I som virksomhed få rådgivning og hjælp til, 
hvordan man kan håndtere sygemeldte medarbejdere, eller med-
arbejdere der ofte er syge.

Medarbejderne kan også selv ringe og få hjælp hos Sundhedsråd-
givning. Og de kan også få hjælp via hurtig diagnose-ordningen, 
hvis de er blevet henvist til en speciallæge fra deres egen læge. 
De får hjælp fra en sygeplejerske, der hjælper dem gennem sund-
hedssystemet – uden unødig ventetid.

I Behandlingsrådgivning sidder 12 dygtige fysioterapeuter, der 
kan rådgive medarbejderne, hvis de har problemer i led, muskler 
og sener. De tager en snak med medarbejderne og finder ud af, om 
de skal starte i behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor.

Læs mere om PensionDanmarks sundhedsordning på
 pension.dk/virksomhed/sundhed.

Ring til PensionDanmark
Har man spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe til Pension- 
Danmarks virksomhedsrådgivning på tlf. 7012 1340 alle hverda-
ge kl. 8-18.

Pensionsordning i PensionDanmark 
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Climmar

Hvem er CLIMMAR?

CLIMMAR – vores europæiske sammenslutning omfatter 
16 nationale brancheforeninger, der har med handel og 
service at gøre inden for landbrug-, entreprenør-, park- 
og anlægsmaskiner. CLIMMAR repræsentere mere end 
19.000 virksomheder i hele Europa, som beskæftiger 
knap 170.000 ansatte. Sammenlagt servicerer disse virk-
somheder godt 3,1 mio. landbrug med et samlet areal på 
næsten 2,0 mia. hektar jord. Dette er vigtigt at fremhæve 
– bl.a. fordi størstedelen af dansk lovgivning fødes i EU – og 
vores branche er i denne sammenhæng ingen undtagelse. 

CLIMMAR er et konsortium i dets nationale branchemed-
lemsforeninger. Holland stillede indtil januar 2022 præsi-
dent og generalsekretær til rådighed. 
 
CLIMMAR er til stede ved de europæiske omstillingstavler 
for standardiserings- og reguleringsinitiativer, fastlægger 
europæiske markedstal og garantibetingelser, samt trak-
torsalgspartneres tilfredshed med deres mærker. Derud-
over tager CLIMMAR sig af problemstillinger, der opstår 
i alle lande, f. eks. træning og videreuddannelse, rekrut-
tering af unge, positiv imageopbygning for industrien og 
professionen, er aktiv på internationale messer og profes-
sionelle konkurrencer. 

CLIMMAR medlemmer
Østrig: ARGE Landtechnik, Wien
Belgien: Fedagrim, Brüssel
Schweiz: AMSuisse, Zürich og Aarberg
Tjekkiet: SDZT, Brünn
Tyskland: LandBauTechnik-Bundesverband, Essen
Danmark: Dansk Maskinhandlerforening, Kolding
Frankrig: SEDIMA, Paris
Storbritannien: BAGMA, Birmingham
Ungarn: MEGFOZ, Gödöllö
Italien: FEDERACMA, Rom
Luxembourg: FEMALr Luxembourg
Lettland: LTRTA, Riga
Holland: Fedecom, Nieuwegein
Polen: PIGMiUR, Torun
Sverige: ML, Stockholm
Slovakiet: AGRION, Nitra

Præsident: Roberto Rinaldin

Vicepræsident: Stefan Sprock 
og Stéphane Leblond

Generalsekretær: 
Friedrich Trosse

www.climmar.com

Her spiller Danmark en stadig mere central og vigtig rolle. 
Per Hedetoft fra Dansk Maskinhandlerforening repræsen-
terer CLIMMAR i flere EU-grupper og bl.a. OECD-grupper 
(elektriske traktorer og robotter) samt en ny afsluttet 
ISO-gruppe. EU-grupperne er WGAT og NRMM. 

WGAT
WGAT er en arbejdsgruppe indenfor traktorer, hvis formål 
er, at klæde kommissionen bedst muligt på, så kommissio-
nen har det bedste og bredeste grundlag at træffe beslut-
ningerne 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 
NRMM er en arbejdsgruppe stadig i sin opstart, men ved-
rører Non Road Mobile Machinery. Formålet er at finde en 
fælles EU-typegodkendelse for disse køretøjer.  På sene-
ste online møde blev der præsenteret ændringer, der ikke 
stemmer overens med tidligere drøftelser.

RMI 
RMI har været i gang et par år og skal være fuldt imple-
menteret på traktorer og maskiner, der er produceret efter 
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Stort set upåvirket 
af Corona arbejdede 
CLIMMAR-udvalge-
ne digitalt, her på 
et møde i 2021. Da-
værende præsident 
Erik Hogervorst 
øverst til højre, nr. 
to ved siden af ham 
tidl. generalsekre-
tær Jelle Bartlema.

CLIMMAR intern - Aktiviteter i 2021/22

Arbejdsgrupper
CLIMMAR arbejder i arbejdsgrupper - arbejdsgrupper om 
fagområder - som hver især er under tilsyn af en medlems-
forening, og som normalt har op til seks andre medlemmer. 
Afhængigt af emnet mødes de flere gange om året, mest 
digitalt.

Konferencer
Fuldtidsrepræsentanterne for alle medlemsforeninger 
mødes tre gange årligt, ofte i marts, august og oktober. 
Hovedfokus er her på arbejdsgruppernes respektive resul-
tater. I 2020/21 fandt de kun sted virtuelt, i august 2021 
kunne man igen mødes fysisk.

Kongresser/Generalforsamling 
En gang om året mødes alle medlemmer til CLIMMAR-kon-
gressen, en generalforsamling udvidet til at omfatte eks-
terne talere og emner. Efter den digitale implementering 
i 2020 blev mødet i oktober 2021 for første gang siden 
Covid-19 holdt fysisk i Amsterdam-Schiphol, dog i et slan-
ket format, og udelukkende med interne emner og et redu-
ceret antal delegationer. Banebrydende beslutninger for 
fremtidens CLIMMAR blev sat i gang her:

Til den historiske generalforsamling den 7.-8. oktober 2021 i Am-
sterdam var delegerede fra femten medlemsforeninger til stede.

Uddrag af  CLIMMAR-arbejdsgrupperne

I. Lobbyvirksomhed/public relations:
Emner: Samarbejde med andre brancheforeninger, CLIM-
MAR-positionspapirer, hjemmeside www.climmar.com,
Årlig pressekonference, offentliggørelse af årsrapport.

II. Markeds- og branchedata:
Emner: Undersøgelse af markedsdata, branchetrend og 
garantibetingelser, nationale vejtrafikregler.

III. Producenttilfredshed (DSI):
Emner: Tilsyn med tilfredshedsundersøgelsen af special-
forhandlere med deres traktormærker, sammenligning af 
forhandlerkontrakter.

IV. Træning og videreuddannelse:
Emner: Systemsammenligninger, udveksling af erfaringer,
rekruttering, mesterskaber.

V. Standardisering:
Homogenisering af grænsefladerne til værkstedsdataud-
veksling (RMI), standardiseringsarbejde, digitalisering.

juli 2021. I praksis betyder det, at alle serviceinformati-
oner og software Repair and Maintanence Information 
(RMI) skal gøres tilgængelige for alle relevante værkste-
der og reparatører. 

Efter RMI-arbejdsgruppens arbejde er afsluttet har CLIM-
MAR ansøgt, om at arbejde som SBS/EMU repræsentant 
i to nye arbejdsgrupper. EU-organisationen SBS = Small 
Business Standards = SMV på dansk og EU-organisationen 
EMU = European Metal Union. Grupperne arbejder med sik-
kerhedsbeskrivelser og regler for autonome maskiner. Det 
er ofte mindre virksomheder, som udvikler ideer og opfin-
der disse specielle maskiner, og dermed også disse virk-
somheder, der kan få stor gavn af at tilgå informationer. 

CLIMMAR er ligeledes blevet tildelt pladser i tre OECD-ar-
bejdsgrupper: 1. Tractor codes, 2. Electric tractors og 3. 
Robot tractors. OECD-grupperne leverer indstillinger til 
f.eks. WGAT på forskellige områder 

Der er et tæt samarbejde med de andre europæiske orga-
nisationer inden for landbrug, maskinstationer samt pro-
ducenterne i hhv. COPA-Cogega, CEETTAR og CEMA.
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Hvad der hidtil har været tilfældet, at CLIMMAR Gene-
ralsekretariatet næsten automatisk endte på kontoret 
i landsforeningen, hvorfra CLIMMAR-præsidenten kom, 
har arbejdsgruppen identificeret en væsentlig svag-
hed på dette tidspunkt: Der mangler en regelmæssig 
tilstedeværelse i de europæiske beslutningscentre, 
derfor er reel lobbyvirksomhed næppe mulig. Den an-
svarlige arbejdsgruppe havde derfor foreslået en fuld-
stændig omorganisering:
• ny juridisk status
• nye vedtægter
• ny forbindelse i Bruxelles
• nye fuldtidsansatte
Og alt sammen inden for det nuværende budget. Dette 
koncept blev enstemmigt godkendt af generalforsam-
lingen i 2021. Sådan opnåede CLIMMAR den juridiske 
status, der kræves for interessegrupper i henhold til 
belgisk lov - ASBL (Association Sans But Lucratif).

Nye vedtægter
Vedtægterne fra 1995 - blev revideret på forskellige 
møder og i intensiv udveksling i arbejdsgruppen god-
kendt og tilpasset til belgiske lovkrav og blev enstem-
migt vedtaget på generalforsamlingen. 

Generalsekretariatet i Bruxelles
Der er to åbne spørgsmål, som løses, når specifikatio-
nerne er udfyldt: placering og personale, begge hører 
sammen i henhold til CLIMMAR-planen. Vi ledte efter 
(og fandt) en forening med base i Bruxelles. De har 
erfaring med lobbyvirksomhed og som repræsenterer 
SMV. Det er her det nye generalsekretariat er place-
ret. En vigtig rammebetingelse er også: at muliggøre 
porteføljen af opgaver for et nyt fuldtids CLIMMAR ge-
neralsekretariat, som er blevet koordineret i henhold 
til de nye vedtægter. Generalforsamlingen gav en-
stemmigt CLIMMAR-bestyrelsen mandat til kontrakt-
mæssigt at sikre disse sidste trin. På en ekstraordinær 
generalforsamling i 2022 blev resultater og personer 
præsenteret og en ny bestyrelse valgt i henhold til 
vedtægterne.

”CLIMMAR i fremtiden” 
Komplet omorganisering

Historisk beslutning den 
8. oktober 2021 kl. 10:22: 
Alle CLIMMAR-medlemmer 

stemmer for at acceptere 
de nye vedtægter.

Hvert andet år finder europamesterskaberne i håndværks-
fag sted i efteråret, kaldet ”EuroSkills”, en uges begiven-
hed med olympisk flair, som Graz i Østrig allerede skulle 
være vært for i 2020. Efter mere end et års udsættelse 
gennemførte man en mindre udgave af mesterskaberne i 
september 2021. Danmark valgte ligesom en række andre 
europæiske lande ikke deltage på grund af usikkerhed om 
Corona-situationen.
Ud over den deltagende kandidat (og der er kun én per 
land), sender Danmark altid en ekspert, en teknisk specia-
list, som taler engelsk og ofte er involveret i opgaven på 
stedet. For Dansk Markinhandlerforening er det Per Hede-
toft fra sekretariatet. Han glæder sig over, at EuroSkills 
kunne afholdes, men ærgrer sig selvfølgelig over, at Dan-
mark ikke deltog i denne omgang. Generelt har EuroSkills 
noget af de Olympiske Lege over sig, en stor begivenhed 
med en meget unik atmosfære.

CLIMMAR aktivitetsrapport

Én ting er særligt vigtig for CLIMMAR: De nationale med-
lemmer bør bringe resultaterne af deres arbejde videre til 
medlemskredsen. CLIMMAR skal flyde overalt og optræde 
regelmæssigt - mål: at gøre CLIMMAR og dets fordele bed-
re kendt for specialistvirksomheder i landene. Af denne 
grund opretter CLIMMAR sin egen årsrapport på engelsk, 
som kun er tilgængelig som e-avis og kan ses på alle med-
lemshjemmesider og på www.climmar.com.

CLIMMAR-professionsmesterskab -
EuroSkills
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DSI – Forhandlertilfredshed
Traktormærker

I årets mærkeundersøgelse er den retning, der blev defi-
neret i 2019, fortsat, hvor der fokuseres på de større trak-
tormærker, for at kvalitetssikre med en højere besvarelses 
procent og dermed validiteten af mærkeundersøgelsen. 
Dette betyder, at den samlede svarprocent i år ligger på 
53,8 %, hvilket er tilfredsstillende. For at undersøgelsen 
skal have en tilstrækkelig validitet, skal det igen under-
streges, at så mange som muligt skal prioritere at få besva-
ret 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 forhandlerud-
vikling. Derfor skal resultatet også være repræsentativt. 

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgelse 
2022 er, at der er fremgange i flere kategorier dog mest 
markant ved en fremgang på alle parametre ved importør-
relationen og samarbejdet på tværs af alle mærkerne. Vi 
ser en lille fremgang i den samlede tilfredshed, men mær-
kerne er under pres på et vigtigt parameter finansiering, 
hvor der i 2022 er en samlet tilbagegang. Gennemsnittet 
dækker også over store udsving hos de enkelte mærker. 

Bedøm dit
mærke/leverandør 
image i branchen 
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Hvordan bedømmer 
du traktorprogrammet 

passer på markedet

Traktorens
driftsikkerhed

Tillid til 
mærkets 
fremtid

Niveau for 
innovation

og udvikling

12,6
13,0

14,0
14,4

13,1
13,7

15,3
16,0

12,612,8

16,0

14,4

12,6

14,9

13,313,613,7
13,2

12,712,8

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

  4 - STOP – ændring påkrævet

  8 - Middelmådig indsats aktivitet / adfærd

12 - Middel – overvej ændring / kontra indsats

16 - Grønt lys – ændring skal nøje overvejes

20 - Grønt lys – FULD FART FREM I SAMME RETNING

Udviklingen i branchen i Europa er mere 
stabil i 2020 end ventet

"CLIMMAR Index", der for første gang i 2018 blev offent-
liggjort, beskriver industriens situation i hele Europa med 
kun én værdi: På en skala fra +/-3 viser det situationen 
i branchen hver sjette måned og forudsiger den aktuel-
le situation i den - naturligvis kun teoretisk eksisterende 
- gennemsnitlige europæiske gennemsnitsbedrift. Den 
er fodret fra landevægtede værdier af den respektive 
nuværende og forventede salgs-, omkostnings- og inve-
steringsudvikling. CLIMMAR-indekset er derfor den første 
og eneste brancheindikator, der udelukkende refererer til 
branchesituationen i Europa inden for landbrugsteknik re-
lateret til handel og service *

I første halvår af 2021 lå CLIMMAR-indekset på 1,65, det hidtil højeste 
niveau. Forventningerne (lilla) er også positive, men ikke helt optimisti-
ske alle steder. *Udførlige økonomiske data fra første halvdel af 2021 
fordelt på land kan findes i statistik sektionen.
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CLIMMAR-Basics 
— Markedsdata 

CLIMMAR indsamler hvert år basisdata fra de enkelte 
medlemslande: branchetendenser, virksomheder, salg, 
medarbejdere, folk under uddannelse, traktorregistrerin-
ger og salgstal for andre kerneprodukter På det seneste 
også grunddata om vejtrafikregistrering, relevante regler 
om dimensioner, kørekort, hastigheder osv.

Strukturerne i specialvirk-
somhederne adskiller sig 
væsentligt i Europa (her: an-
satte pr. virksomhed). I hele 
Europa er gennemsnittet 
11,6 personer.

Total

Gennemsnit 
20220

11,2

2022

10,9 10,7

2020

10,5

2021

Total for hele undersøgelsen

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 mål-
rettes, 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 europæ- 
iske lande, og kan derfor også anvendes som en benchmar-
king over mod udvalgte lande som et værdifuldt værktøj. 

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

Pressekonference EIMA

Hvert år afholder CLIMMAR pres-
semøde på en af   de store interna-
tionale branchemesser. I 2021 var 
det EIMAs tur i Bologna. Daværende 
CLIMMAR-præsident Erik Hogervorst 
præsenterede den 21. oktober 2021 
de aktuelle branche- og tilfredsheds-
data, resultaterne af standardise-
ringsarbejdet og den seneste organisatoriske udvikling i 
CLIMMAR.

 

www.climmar.com

Alle data, alle fakta, mange konferencer og rapporter fra 
pressekonferencer samt alle aktuelle emner kan altid fin-
des på CLIMMAR’s hjemmeside - i de fleste tilfælde på en-
gelsk. 

A B CH CZ D DK F GB H I L NL PL S SK CLIM-
MAR 

8,5 6,2 5,9 6,8 11,5 18,9 13,3 20,8 22,8 4,6 13,4 11,9 13 10,8 17,7 11,6
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DM-legater

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond har i 
beretningsåret uddelt 3 legater til nyuddannede unge 
mennesker, der har udmærket sig både på det faglige 
niveau og på det personlige plan. Hver legatmodtager 
får - ud over æren og et diplom - 10.000 kroner.  

Første legat blev uddelt 6. december på Nordfyn. 

Stort engagement og motivation til at 
lære, sikrede Tobias jubilæumslegat  

I december var der masser af roser til 20-årige Tobias Baun-
gaard fra arbejdsgiveren O. Søndergaard & Sønner i den 
indstilling som Dansk Maskinhandlerforening modtog. Det 
var derfor nemt for bestyrelsen at beslutte, at Tobias skulle 
modtage Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat i 
år.  
Anders Søndergaard skriver bl.a. i indstillingen: - Vi har 
set en kæmpe udvikling med Tobias gennem hans læretid 
– både personligt og fagligt. Han har gennem hele forlø-
bet været engageret og motiveret for at lære. Derudover 
er hans ro og humor med til at skabe et godt arbejdsmiljø 
på værkstedet, og han er meget troværdig og tydelig i sin 
kommunikation med vores kunder, og kan forklare dem om 
problemer, årsager og løsninger, så de forstår det.  

Tobias har gennemført sin uddannelse på talentspor og 
med et flot 10-tal i sin svendeprøve. 
 - På trods af, at jeg er ordblind, valgte jeg talentspor, da jeg 
gerne ville have så meget med som overhovedet muligt i 
forhold til min uddannelse. Ordblindhed skal ikke være en 
forhindring, når man synes, det man arbejder med, er sjovt, 
siger Tobias.  

Har mærket Corona i forhold til skoleophold  
Tobias er en af de lærlinge der har mærket Corona i forhold 
til sine skoleperioder. Hele 2 hovedforløb er blevet afviklet 
som fjernundervisning, hvilket ikke har været optimalt.  
- Jeg må sige, at lærerne på HEG har gjort alt hvad de kunne, 
men det er bare ikke det samme, når man skal se tingene på 
en skærm og ikke kan få hænderne i det - det kræver noget 
ekstra af én. Man skal være god til selv at holde motivatio-
nen, når undervisningen bliver så meget mere elektronisk, 
end man er vant til og har forventet, siger Tobias og fort-
sætter: Vi har dog haft et super godt sammenhold i klassen 
og været rigtig gode til at hjælpe hinanden. Efter vi er ble-
vet færdige, har vi også været gode til at holde kontakten 
og ser stadig en del til hinanden.  

Maskiner fylder også i fritiden  
Tobias er vokset op med en far, der er selvstændig autome-
kaniker, og han hjælper da også i værkstedet af og til. Men 

Fra venstre ses legat-
modtager Tobias Baun-
gaard, medejer af O. 
Søndergaard & Sønner 
Anders Søndergaard, 
bestyrelsesmedlem i 
Dansk Maskinhandler-
forening Troels Jensen 
og direktør i Dansk 
Maskinhandlerforening 
Klaus Nissen.  
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det er altså traktorerne, der har hans helt store interesse, og 
som også fylder meget i fritiden.  
- Jeg købte min første Ferguson veteran traktor fra 1957, 
inden jeg blev konfirmeret og alle konfirmationspengene 
gik til at istandsætte den. Så fik jeg et lille stykke jord, hvor 
jeg kørte med min traktor og diverse maskiner og dyrkede 
kartofler, som jeg solgte i en bod ved vejen, fortæller Tobias.  
Siden er det blevet til et helt maskinhus fuld af veteranma-
skiner hjemme på forældrenes nedlagte landbrug, som i dag 
tæller hele 5 traktorer, mejetærsker, slåmaskiner, skårlæg-
ger m.m. Det er også blevet til en enkelt bil - en BMW e30, 
som også er blevet sat i stand.  
Interessen deler han med kollegaen Henrik, og de to tager 
af og til på stumpemarkeder i bl.a. Tyskland og leder efter 
dele til deres veteranmaskiner.  

Målsætningen er EM  
Rent arbejdsmæssigt håber Tobias, han kan blive mange år 
hos O. Søndergaard og Sønner og få en masse erfaring in-
denfor sit fag. Han har dog lidt andre målsætninger for sin 
anden fritidsinteresse, som er at køre løb med fjernstyrede 
biler i klassen ”1/5 large scale onroad”. 
 - Forrige år blev det til en 2. plads til DM og i år en 3. plads. 
Derfor er målsætningen i 2022 helt klart en 1. plads, og så 
kunne jeg godt tænke sig at stille op ved EM i 2023, slutter 
Tobias med et smil.  

 

Legatmodtager giver sin viden og 
 erfaring videre til nye lærlinge 

Det var en meget overrasket Mads Andersen, der i januar 
fik overrakt Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat 
– huen kom hurtigt af hovedet, da hans navn blev nævnt, og 
han indså, at han var centrum for dagens begivenhed. 

Mads fik mange flotte ord med på vejen af formand i Dansk 
Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen og også direktør 
i Dansk Maskincenter Charlotte Villum Henneberg, havde 
masser af ros til ham. 
- Du kan være rigtig stolt af din præstation Mads – det er vi 
her hos Dansk Maskincenter. Du er gået ind til din uddannel-
se med et stort engagement fra dag et. Du har sagt, at det 

her vil jeg – jeg vil lære og blive god – og det er du blevet! 
Du sluttede din uddannelse med et 12-tal, og så er du en 
super god kollega. Du har ikke glemt, hvordan det er at være 
lærling, efter du er udlært. Du er rigtig god til at give din 
viden og erfaring videre, til dem der nu er i lære. Det er en 
rigtig stor evne at have, og det skal du holde fast i, sagde 
Charlotte Villum Henneberg. 

Maskinhandel i blodet og morfar som forbillede 
Mads har ikke forkærligheden for maskiner fra fremmede. 
Han er nemlig barnebarn af Oluf Poulsen, som startede Her-
borg Maskinforretning, og hans forældre er i dag medejere 
af forretningen, så det har altid ligget i kortene, at han skulle 
noget indenfor branchen. 
På spørgsmålet om, hvorfor han så er havnet hos Dansk Ma-
skincenter, når han kommer fra en maskinforretning, svarer 
Mads: Man kan vel sige, jeg er en del af en slags byttehan-
del. Flere familiemedlemmer her fra Rimmerhus er blevet 
udlært i Herborg, og min familie bliver udlært her, så det er 
en meget fin tradition. 
- Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke skal hjem og være en del af 
forretningen, men lige nu har jeg det rigtig godt og er meget 
glad for at være her. Men hvem ved, hvad der sker senere i 
livet - der sker så meget i den her branche. Jeg er dog sikker 
på, at jeg gerne vil fortsætte i branchen. Jeg kan rigtig godt 
lide, at snakke med kunderne, så jeg kunne godt se en frem-
tid som enten værkfører eller sælger, siger Mads. 
- Min morfar er et stort forbillede for mig. Han byggede en 
succesfuld forretning op fra bunden, og så kan han snakke 
med alle mennesker. Han har en fantastisk livsenergi, som 
jeg beundrer meget. Når jeg kommer hjem fra arbejde, er 
jeg tit inde forbi kontoret og sige hej til ham og snakke lidt. 
Vi har brugt et par vintre på at renovere en gammel traktor 
sammen, så der får man snakket om alt muligt, og jeg har 
lært meget af ham, fortæller Mads. 

LandboUngdom og traktortræk fylder fritiden 
- Meget af fritiden går også med maskiner. Jeg kører trak-
tortræk med min Fiat i klassen 0. Jeg har bygget traktoren 
helt fra bunden og har brugt mindst 2000 timer på det. Jeg 
har kvalificeret mig til DM 2 gange, men det er desværre 
kun blevet til to 4. pladser, så målet er at komme på podiet 
næste gang, fortæller Mads 
- Derudover er jeg meget engageret i LandboUngdom, hvor 
jeg er lokalforeningsformand. Jeg synes mennesker er rigtig 
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spændende og har nok også en leder i maven, så derfor har 
det været virkelig sjovt, at være med til at løfte foreningen 
og danne rammerne for et fedt fællesskab.  
Da legatoverrækkelsen var noget af overraskelse for Mads, 
ved han endnu ikke, hvad pengene skal bruges til.  
- De ryger vel bare i opsparingen, sagde han, da vi spurgte 
ind til det. Først og fremmest er drømmen at komme en tur 
til Australien via AGCO hen over vinteren 2022, hvis Corona 
tillader det. Canada er også en mulighed, da de ikke er helt 
så restriktive i forhold turister og Corona. Så skal jeg på et 
tidspunkt have en ejendom med mit eget værksted, så jeg 
kan skrue i mine egne maskiner der, slutter Mads. 

 

 Viljen til at ændre sit liv  
giver jubilæumslegat 

På den smukkeste forårsdag først i marts, var der virkelig 
dækket op til fest og åbent hus hos Grimme Skandinavien 
A/S. Vi startede dagen med at overrække Dansk Maskin-
handlerforenings jubilæumslegat til Tobias Rom Petersen. 
- For os fortjener Tobias Rom Petersen en ekstra anerken-
delse for den personlige og faglige udvikling, han har gen-
nemgået de seneste 4-5 år. Tobias var mildt sagt ude på et 
skråplan uden mål og retning i sit liv og helt uden forståelse 
for, at hans handlinger havde konsekvenser, lyder det i star-
ten af den indstilling, Dansk Maskinhandlerforening modtog 
fra Grimme Skandinavien A/S. 
Og Tobias har virkelig kæmpet sig tilbage fra en svær si-
tuation, og det har jobbet hos Grimme været en afgørende 
faktor i. 

Fra venstre ses indehaver af Dansk Maskincenter Henning Lund Andersen, adm. direktør Charlotte Villum Henneberg, værkfører Lars Nørremark, 
legatmodtager Mads Andersen, formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen og direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus 
Nissen.  
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- Da jeg var allerlængst ude, havde jeg mistet min læreplads, 
var blevet smidt ud hjemmefra, fordi der var lidt for mange 
besøg af politiet, og havde derfor ikke kontakt med min fa-
milie. Jeg blev placeret på et behandlingshjem for kriminelle. 
Her gik det op for mig, at jeg var nødt til at gøre noget nu. Jeg 
besluttede at ændre min situation. 
- Da jeg kom her til Grimme i et vikariat, var jeg helt ærlig 
overfor Michael Hylleberg og fortalte, hvad jeg havde været 
igennem. Jeg tror, man kommer længst med ærlighed og at 
lægge kortene på bordet – løgnene vil altid indhente en. Og 
det gav altså pote. Efter de første 3 måneders vikariat fik 
jeg tilbudt en fastansættelse, og da jeg selv begyndte at 
efterspørge nogle kurser, blev jeg tilbudt en læreplads. 

Var ikke helt tændt på at skulle på skolebænken 
- Jeg har næsten siddet mere på skoleinspektørens kontor 
end i klasseværelset gennem folkeskolen, så det med skole 
bringer ikke de bedste minder frem. Jeg valgte dog at tage 
10. klasse og fik ret gode karakterer, da jeg tænkte, at nu 

var det sidste chance. Mit hoved fejler jo ikke noget, så jeg 
skulle bare tage mig sammen, siger Tobias med et smil.  
- Derefter fik jeg en læreplads som tømrer, men under min 
læretid begyndte stofferne at fylde mere og mere og til sidst 
mistede jeg min læreplads. Derfor havde jeg heller ikke den 
store lyst til at gå i lære, da vores værkfører Lasse foreslog 
det. De papirer han gav mig om uddannelsen, lagde jeg i en 
skuffe og tænkte, at det var ikke noget for mig. Men hver 
gang jeg åbnede skuffen, blev jeg dog mindet om det med 
at få gennemført en uddannelse, og til sidst måtte jeg sige 
til Lasse, at det kunne da godt være, jeg skulle tage den 
uddannelse alligevel, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, 
fortæller Tobias. 
- Jeg er jo kommet ind i denne branche helt tilfældigt, og 
det med maskinerne ligger måske ikke så naturligt til mig, 
som mange af de andre jeg har læst sammen med. Men igen 
har viljen båret mig igennem, og jeg har siddet mange afte-
ner på mit værelse i Aars og læst lidt ekstra, fordi jeg gerne 
ville blive bedre, fortæller Tobias og fortsætter: Så selv om 

Fra venstre ses formand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen, værkfører hos Grimme Skandinavien A/S Lasse Jensen, legatmodta-
ger Tobias Rom Petersen, ejer af Grimme Skandinavien A/S Michael Hylleberg og direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen.  
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jeg kom hertil helt tilfældigt, og det ikke lå i kortene, at jeg 
skulle være mekaniker, så er jeg virkelig blevet glad for det 
og især for at være her hos Grimme. Jeg håber at være her 
mange år frem i tiden og gengælde den tillid, ledelsen og 
kollegaerne har vist mig. Jeg kunne også rigtig godt tænke 
mig at komme i praktik på fabrikken i Tyskland på et tids-
punkt – både for at blive bedre til tysk og lære endnu mere 
om produkterne, men også for at komme ud og rejse lidt og 
få den oplevelse. 

Styr på livet 
Tobias har ikke kun fået styr på sit arbejdsliv. Han har også 
fået genskabt kontakten til sin familie, og da han startede i 
lære, fik han lov at flytte hjem igen, og han har netop købt 
sine forældres nedlagte landbrug.  
- Da jeg var udlært, mente mine forældrene, at nu havde jeg 
igen råd til at finde mit eget sted, men jeg sagde til dem i 
sjov, at det blev dem, der flyttede næste gang. Det satte 
nogle tanker i gang, og så fandt de et hus, de gerne ville 
købe, så jeg kunne overtage gården. Nu skal vi i gang med at 
sætte deres hus i stand, og når de er flyttet, skal jeg i gang 

hos mig selv. Måske pengene fra legatet bliver brugt på en 
sofa, slutter Tobias med et smil. 

Motivation – Den gode kammerat EUX  

21. juni fejrede HEG - Himmerlands Erhvervs og Gymnasie-
uddannelser årets EUX-elever. 
EUX-uddannelsen er en kombinationsuddannelse, hvor en 
faglig uddannelse kombineres med en gymnasial uddannel-
se.  
I forbindelsen med dimission, blev der uddelt et legat fra 
Dansk Maskinhandlerforening.  
Legatet gives til en EUX-elev, som i løbet af sin uddannel-
se ud over seriøst at arbejde med sine faglige og tekniske 
kvalifikationer, har gjort noget særligt for sammenholdet i 
klassen og på skolen.  
Emil Hedegård Nielsen, der til dagligt er ansat ved Valtec 
Skanderborg modtog legatet, der blev overrakt af formand 
Jens-Aage Jensen. 
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Emil har igennem sin uddannelse vist en stor nysgerrighed 
i forhold til sine fag, både på gymnasie- og EUD-delen. Han 
udmærker sig ved, at udvise kritisk sans og konstruktivitet 
i forhold til sit arbejde og sin faglighed. Gennem sin delta-
gelse i Danmarks Bedste Lærling har han udfordret sig selv 
og vist, at han kan og vil arbejde seriøst med sine faglige og 
tekniske kvalifikationer. 

Ud over sit ekstra fokus og alsidige talent har Emil altid del-
taget med godt humør, og dermed har han fremstået som 
et godt eksempel for sine klassekammerater. Han har altid 
været klar til at hjælpe sin gruppe, når det var nødvendigt. 

  

Fra venstre formand Jens-Aage Jensen, Dansk Maskinhandlerforening og legatmodtager Emil Hedegård Nielsen, Valtec Skanderborg
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Erik Nissen blev 1. februar ansat som konsulent i sekretari-
atet. Erik er projektleder for Maskiner under Broen og tov-
holder ved de øvrige messer, sekretariatet er involveret i. 
Han har siden 2016 været udstillingsleder på MuB. Erik har 
tidligere arbejdet i branchen både som landmand, maskin-
fører, maskinkonsulent og planteavlskonsulent. 

I april sagde vi farvel til Astrid Andersen og velkommen til 
Axel Sixhøj Laursen som studiemedarbejder i sekretariatet. 
Axel læser Finansøkonom på IBA – Erhvervsakademi Kol-
ding. Han har tidligere arbejdet som fysioterapeut.

Carsten Færge er blevet fast tilknyttet sekretariatet som 
projektansvarlig for DM’s eksportinitiativer, grøn omstilling 
samt til at bistå ledelsen med strategisk forretningsudvik-
ling. I forhold til medlemsvirksomheder vil Carsten fortsat 
kunne bidrage med værdiberegning og sparring omkring 
ejerskifte. 

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 morgen-
mad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad.

Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projektor, 
whiteboard og der er mulighed for flipover. Senest er et af 
de mindre mødelokaler blevet opgraderet til, at man kan af-
holde hybridmøde i lokalet. 

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket mø-
delokale, der er reserveret til deres møde eller kursus. 

Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er normalt 
gode parkeringsforhold og hvis man har behov for overnat-
ning, ligger Hotel Scandic, som DM har en aftale med, kun 
200 meter fra TradeCity.

Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermid-
dags- eller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et 
indlæg fra DM med aktuelt fra branchen lige nu. Vi deltager 
ligeledes gerne med et indlæg ved andre møder evt. leder- 
eller bestyrelsesmøder.

Sekretariatet
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DM-A
28 STK.

GAFSAM
21 STK.

SHP
35 STK.

ML
61 STK.INTERESSE-

MEDLEM
32 STK.

DM
173 STK.

Paraplyen

I Dansk Maskinhandlerforening’s sekretariat arbejder vi hver 
dag for mere end 330 medlemsvirksomheder og er dermed 
en bredspektret branche- og arbejdsgiverorganisation for 
den mest spændende branche i Danmark – maskinbranchen.

Sekretariatet repræsenterer ud over Dansk Maskinhandler-
forening en række brancheforeninger.

Maskinleverandørerne
Maskinleverandørerne er en professionel brancheforening, 
som blev stiftet i 1951. Foreningen er et dynamisk forum 
for virksomheder, som er beskæftiget indenfor produktion 
og salg af maskiner. Vi er opdelt i 2 sektioner – en entre-
prenørsektion og en park, vej og anlægs sektion.
Fælles for de to sektioner er, at foreningen samler tonean-
givende aktører i branchen i et fordelagtigt, fagligt fælles-
skab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, 
rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. 
Foreningen ønsker også at definere og kommunikere bran-
chens kvalitetsnormer og etiske standarder.

Brancheforening for Skov, Have og Park
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger er  
stiftet 8. november 2016. Foreningens formål er at 
fremme medlemmernes erhvervsinteresser 
og styrke sammenholdet blandt  
Skov-Have-Park forretninger i 
Danmark.
Vi har fokus på alt det, 
man bedst, billigst 
og mest effektivt 
løfter i fælles-
skab.

GAFSAM
GAFSAM er sammenslutningen af danske gaffeltruckfor-
handlere og reparatører, som blev dannet for mere end 25 
år siden med henblik på at højne og ensrette de lovpligtige 
service- og sikkerhedseftersyn på gaffeltruck og andet ud-
styr.
Vores medlemmer er firmaer i gaffeltruckbranchen med alt 
fra 1 til 75 ansatte.
Det overordnede mål for GAFSAM er at sikre kvalitet og 
gode vilkår i gaffeltruckbranchen. Alt sammen noget, der i 
sidste ende kommer kunderne til gode.

Interessemedlemmer
Vores interessemedlemmer er virksomheder som gerne vil 
følge med i maskinbranchen, og drage fordel af en udvalgt 
portefølje af services fra Sekretariatet – herunder nyheder, 
kurser, rådgivning mv. Vores interessemedlemmer spæn-
der bredt fra producenter, detail og rådgivning. De bidrager  
positivt til en samlet maskinbranche i regi af Dansk Maskin-
handlerforening.

DM-Arbejdsgiver
De fleste af vores branchemedlemmer er også medlem i 
DM-Arbejdsgiver. DM-Arbejdsgiver er en selvstændig en-

hed, der også gør det muligt for virksomheder uden 
branchetilknytning at blive en del af vo-

res overenskomst og HR-rådgiv-
ning.
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Afslutning

Churchill sagde, at man aldrig skal lade en god krise gå til spil-

de. Dette ikoniske citat gør sig også gældende i den nuværen-

de situation. 

Vi står midt i en global energi- og forsyningskrise – og krigen i 

Ukraine har gjort os smertelig bevidste om, at der faktisk pro-

duceres en del komponenter til vores maskiner i Ukraine og 

Rusland. Det finder man ud af, når leveringerne stopper fra den 

ene dag til den anden. Dette gælder bl.a. stål, ledningsnet osv. 

Kort sagt bredspektret komponentmangel. Den afledte effekt 

heraf er, at leveringen af færdige maskiner bliver forsinket og 

i nogle tilfælde også dyrere end budgetteret. Når maskinen er 

forsinket, skal den eksisterende maskine køre flere timer og 

dermed også serviceres på en anden måde end den nye maski-

ne. Det giver mere travlhed på værkstederne og ikke mindst i 

reservedelsforsyningen. Skal maskinen alligevel udskiftes – og 

den nye fortsat er forsinket – ja, så bliver det en brugt der kører 

afsted og leveres til kunden. 

Vi kan ud fra årets nøgletalsanalyse stilfærdigt konklu-
dere, at for første gang i mange år er lagerbindingen på 

”Man skal aldrig 
lade en god krise gå 

til spilde”
Winston Churchill
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brugt materiel på tværs af maskintyper faldende. Den be-
kymrende stigningstakt er nu endelig brudt og det er po-
sitivt. Det bidrager til positiv cash flow og frigør likvider til 
andre investeringer. Det er et vigtigt budskab, og har stor 
signalværdi, da kunden og banken, således også trygt kan 
regne med, at der også er en maskinhandler til at servicere 
maskinerne i morgen – 24/7/365.

Nøgletalsanalysen tegner et positivt billede af en stabil og 

attraktiv branche, der trods geopolitisk uro forbedrer nøgletal-

lene.

Analysen fremhæver også, at vi skal tage den grønne omstil-

ling alvorligt. Den kommer også til at ramme vores branche. 

Men det behøver ikke være negativt. Tværtimod skaber det en 

række muligheder for at være proaktiv og det kommer, om vi 

vil det eller ej. Inden længe vil bankerne stille krav om grønne 

regnskaber. Dette både i relation til renten på kassekreditten, 

men også i relation til finansiering af kundernes maskinkøb. 

Derfor er det bedre at være på forkant. Det kræver faktisk ikke 

så meget i første omgang.

Det europæiske samarbejde fylder til stadighed mere og mere. 

Det gør sig også gældende i vores verden. En stor del af dansk 

national lovgivning tager sit udspring i EU-forordninger og 

direktiver. En væsentlig del af vores arbejde foregår nu på 

europæisk og globalt plan. Derfor er det meget glædeligt, at 

vores europæiske organisation CLIMMAR nu er blevet en aktiv 

spiller i Bruxelles. Efter flere års tilløb er vi nu på plads med 

egen repræsentation i form af en professionel generalsekretær 

og ikke mindst en teknisk ekspert fra Danmark. Således kan vi 

nu påvirke og gøre vores indflydelse gældende i centrum af 

det europæiske maskinrum. Til glæde og gavn for den danske 

maskinbranche.

Afslutningsvis skal vi glæde os over et fornuftigt år i vores 

branche – trods hårde odds med krig i Europa og politisk mod-

stand for vores kunder. Det kendetegner en stærk og manøv-

redygtig branche at kunne navigere og holde en stabil kurs i 

oprørte vande.

Winston Churchill

83 Dansk Maskinhandlerforening
2021/2022



D
ansk M

askinhandlerforening   Beretning 2021-2022

Kokholm 3C · 6000 Kolding 

Tlf. 3927 0087

www.danskmaskinhandel.dk


