
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 

  

  
 

       

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

LANDET RUNDT 

Kampagnehjælp til 
de lokale butikker 
BUTIKKER »Sæt pris på din by – køb lokalt«. Sådan 
lyder det i en ny kampagne, som skal få flere dan-
skere til at handle lokalt. 

Kampagnen fra blandt andet Landdistrikternes 
Fællesråd, MobilePay og De Samvirkende Købmænd 
forsøger at sætte fokus på, at levedygtige lokale 
butikker sikrer et bæredygtigt og attraktivt bysam-
fund. 

- Mange butikker i landdistrikterne kæmper for at 
overleve, og det er derfor vigtigt, at vi støtter op om 
den lokale handel og hjælper borgerne med at huske 
hvor vigtig, de lokale butikker er for landsbyen og lo-
kalsamfundet, siger formand i Landdistrikternes 
Fællesråd Steffen Damsgaard. 

- Det er vigtigt at huske, at hvis man køber lokalt i 
dag, så overlever butikken i morgen. Det er den de-
vise, vi skal arbejde ud fra, påpeger han. 

Samarbejde i udvikling 
af nye miljøteknologier 
MILJØ I forsknings- og innovationsprojektet Map-
Field skal forskere, virksomheder, myndigheder og 
landbrug samarbejde om at udvikle innovative mil-
jøteknologier, der skal være med til at sikre det dan-
ske vandmiljø mod kvælstofforurening samtidig med, 
at der skabes bedre produktionsvilkår for landbru-
get. 

Projektet vil skabe viden om undergrundens be-
skaffenhed med få meters nøjagtighed, som er af-
gørende for præcise forudsigelser af vandets og 
kvælstoffets vej og omsætning fra den enkelte mark 
til grundvand og vandløb. 

- Potentialet for MapField-teknologierne er stort 
både i Danmark og i resten af EU, hvor der er inten-
sivt landbrug og samtidig et sårbart vandmiljø, siger 
Birgitte Hansen, som er seniorforsker ved GEUS og 
leder af projektet, som er støttet af Innovationsfon-
den med 18,9 millioner kroner. 

Rekordtilslutning til 
Sima-messen i Paris 
MESSE Selv om der er fire måneder til Sima-messen 
i Paris, er hele 95 procent af det store messeareal 
allerede udlejet, og det er blandt andet med 114 nye 
udstillere. 

Der forventes i alt 1.770 udstillere fra 42 lande, 
230.000 indgange af fagfolk fra 135 lande og 360 
internationale delegationer. Med disse imponerende 
tal kan Sima 2019 med rette kalde sig den vigtigste 
internationale messe for landbrugsindustrien i hele 
verden. 

- Sima 2019 har dørene åbne mod hele verden. 
Landmændene får her en unik mulighed for at se et 
kæmpe udvalg af maskiner og udstyr. Udstillerne får 
mulighed for at møde fagfolk fra hele verden og fra 
alle brancher, lyder det fra Sima-direktør Frédéric 
Martin. 

Tulips svinekød til Kina 
EKSPORT Halvdelen af verdens forbrug af svinekød 
sker nu i Kina. Derfor er man hos danske Tulip gla-
de for, at have fået adgang til det store kinesiske 
marked, skriver Erhverv+. Det handler om varme-
behandlede produkter som pølser. På få år er Kina 
vokset til det fjerdestørste eksportmarked for den 
danske fødevareklynge. Alene i 2017 købte kineser-
ne varer i Danmark for godt 10 mia. kroner. Foruden 
svinekød køber kineserne også især mælkeproduk-
ter og fiskeprodukter fra Danmark. Dertil er senest 
kommet handelsaftaler omkring fødevare- og ve-
terinærområdet. 

Vanding har reddet en stor del af kar-
toffelhøsten i Midt- og Vestjylland, 

konstaterer råvarechef hos Flensted, 
Jan Marx Rasmussen. 

Tør sommer giver 
kortere pommes frites 
Årets tørre sommer har givet 
færre kartofler – og det smitter 
af på størrelsen af pommes 
frites. 

KARTOFLER Der skal flere pommes fri-
tes i år til at fylde en bakke på den loka-
le grillbar eller hjemme i ovnen. 

Den tørre sommer kan nemlig i den 
grad mærkes på mængden af de kartof-
ler, der i disse dage graves op og læg-
ges i kartoffelkuler rundt om i landet – 
og ikke mindst i det midt- og vestjyske. 

En af de helt store aftagere af kartof-
ler er fødevareproducenten Flensted ved 
Ansager. 

Her bliver de danske kartofler nemlig 
bearbejdet, så du kan finde dem i fryse-
ren i din lokale Brugs. 

Omkring 75.000 tons kartofler bru-
ges her årligt. 

- Og af dem er omkring 90 procent fra 
Danmark, fortæller råvarechef Jan Marx 
Rasmussen, Flensted. 

Men i år skal du altså vænne dig til tan-
ken om at en 5 centimeter lang pommes 
frites i år, bliver 4,5 centimeter. 

- Men der er det samme i posen i, lo-
ver han. 

Vanding har reddet høsten 
Når tørken ikke har været den helt store 
katastrofe, skyldes det, at mange af land-
mændene i det midt- og vestjyske, der le-
verer til Flensted, i forvejen har kunnet 
vande, og dermed har kunnet oprethol-
de gode vækstbetingelser for kartoflerne. 

- Men vi kan fra vores leverandører ty-
deligt se, at i de områder, hvor der ek-
sempelvis er læhegn i nærheden, har der 
været kamp om vandet, og udbyttet er li-
ge dér blevet væsentligt reduceret – nog-
le steder med op til 30 procent, siger Jan 

Marx Rasmussen. Også kvaliteten af kar-
toflerne har lidt under tørken på grund 
af vækstrevner og sygdomme som skurv. 
Også dét er med til at bringe antallet af 
brugbare kartofler ned. 

Halvering af udbytte uden vand 
Planterådgiver i rådgivningsvirksomhe-
den Sagro, der dækker en stor del af det 
område, hvor de fleste kartofler produ-
ceres, kan også nikke genkendende til, 
at udbytterne er lave. 

- Heldigvis har de fleste landmænd, 
der kan vande, også fulgt vores råd om 
at gøre det, siger Birgitte A. B. Andersen. 

Nogle af de steder, hvor der ikke har 
kunnet vandes er endt med udbytter på 
omkring halvdelen af et normalt år, for-
tæller hun. 

Til gengæld mener hun, at kvaliteten 
ser ud til at være høj, ud fra de kartofler 
der allerede er taget op. 
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ERFA-UDVEKSLING 
FOR SUMMAX BRUGERE 

Kom og bliv inspireret af andre brugere af SUMMAX 
og få tips og tricks til at lette arbejdsgangen og blive 
endnu bedre til SUMMAX. 

Mødet er gratis og bliver et mix af gruppearbejde og 
undervisning ved Landbo Limfjord. Deltagerne får 
kendskab til de nyeste funktioner og tips til at arbejde 
smartere og mere effektivt i systemet. 

Der vil være god plads til spørgsmål og erfaringsud-
veksling. 

Tid: torsdag d. 15. nov. 2018 kl. 19.00 
Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, Skive 
Tilmeld.: Hurtigst muligt og senest 13/11 på 

96153000 eller på mail@landbo-limfjord.dk 

Resenvej 85 7800 Skive Tlf 96 15 30 00 landbo-limfjord.dk 

FREMTIDEN UDEN PAPIR 
INTROAFTEN TIL SUMMAX 

Slip for papirbunker og betal din faktura nemt og hur-
tigt. Kom til gratis introaften til det papirløse kontor og 
hør, hvordan SUMMAX kan hjælpe dig i hverdagen. 

Vi introducerer dig til SUMMAX og gennemgår de 
muligheder og fordele der er f.eks.: 
- digital håndtering af fakturaer 
- direkte link til regnskabssystemet 
- digital bilagsmappe (alle dokumenter samlet ét sted) 
- dataadgang døgnet rundt 
- automatisk back-up 

Tid: tirsdag d. 13. nov. 2018 kl. 19.00 
Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, Skive 
Tilmeld.: Hurtigst muligt og senest 9/11 på 

96153000 eller på mail@landbo-limfjord.dk 
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