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2 På bedriften

Alt i landbrugsrør
  Alt i drænrør og slanger
  De bedste priser
  Den bedste kvalitet
  Hurtig og sikker levering
  Det største udvalg

Se også vores hjemmeside:
 www.midtjysk-aqua.dk

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf 70231218 • Fax 76595020

BS Gravemester ApS
Tlf. 40 17 60 40 . www.bsgravemester.dk

Autoriseret kontrollant nr. 43-1

10 års beholderkontrol
Inklusiv frigravning

Eftersyn 1. tank kr. 2.650,- 
På Sjælland koster den første tank kr. 3000,-

derefter kr. 1.500,-/tank
Alle priser er excl. moms. 

Vi samarbejder med Agro-Top
Tlf. 20 15 17 01 

g

AGRO-TOP A/S

Reparation af kabler - Salg af gylletanke

Nørrevangen 18, 9631 Gedsted 
Tlf. 98 64 57 00, Fax 98 64 58 53 
Lundsby@industri.dk, 
www.lundsby.dk INDUSTRI

PLANSILO-ELEMENTER
TIL LANDBRUG OG INDUSTRI
Lundsby Plansilo Elementer
Type L - 245/305 - 24T
Lundsby Industri A/S har de senere år 
leveret over 100 plansiloanlæg pr. år til landbrug og 
industri, endvidere har vi opbygget et stort know how 
inden for tilpasning, dimensionering, montering og 

efterbehandling af Plansiloer.
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re år 
år til landbrug og 

t et stort know how

Kontakt os for et uforbindende tilbud

Nørrevangen 18, 9631 Gedsted
Tlf. 98 64 57 00, Fax 98 64 58 53
meier@lundsby.dk

www.lundsby.dk
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 ■ Tema om skov side 5-7

 ■ Side 2-3

Flyvende 
hollænder 
med appetit  
på dansk jord

 ■ Side 16

De samme 
planteavlere 
tjener penge 
hvert år  

 ■ Side 19

Rekord: 
Trailersprøjte 
når 1.000 ha 
på et døgn

Så kom den endelig, rappor-
ten over ”Gødningskontrol 

2013” fra NaturErhvervstyrel-
sen. Det er en væsentligt rap-
port med et spændende ind-
hold, for den giver et blik over 
kvaliteten af de solgte han-
delsgødninger i landet for 
to år siden. Jo, det er rigtigt, 
for to år siden! De første prø-
ver blev udtaget i marts 2013, 
og resultatet foreligger først 
her ultimo januar 2015. Hvil-
ket næsten reducerer værdien 
af analyserne til et kuriosum. 
HVIS resultaterne fremkom 

løbende, når analyserne blev 
tilgængelige, eller i det mind-
ste inden højdepunktet for 
næste sæson for gødningshan-
del, kunne tallene bruges til at 
vælge de bedste gødninger. 
Og især undgå de gødninger 
og firmaer der leverer et un-
derindhold. Og købere kunne 
evt. nå at reagere på de hand-
ler, de allerede har indgået. 

Rapporten fra det foregå-
ende år, 2012, blev først udgi-
vet ca halvandet år efter ana-

lyserne, og vi har allerede nu 
hørt, at tallene for 2014 også 
bliver forsinket. Det er dybt 
utilfredsstillende, at NaturEr-
hverstyrelsen behandler dette 
område så lemfældigt. Tanke-
vækkende - når man tænker 
på den nidkærhed, styrelsen 
viser over for de talrige datoer, 
som avlerne skal overholde.

Jeg har selvfølgelig rykket 
styrelsen for rapporten flere 
gange både hos de ansatte 
med ansvaret for den, hos de-

res chefer, og senest også hos 
Udvalget for gødning, som 
sidder med ansvaret, og ud-
bedt os en forklaring på for-
sinkelsen. Og ganske som i 
foregående  sæson har vi kun 
fået arrogante svar, slet ingen 
svar, eller den sædvanlige alle-
steds værende bortforklaring: 
”It-problemer”. 

Et vigtigt arbejde mister 
dermed en stor del af sin værdi 
og efterlader køberne med en 
forældet viden. De brodne kar 

i salgsbranchen kan på den 
anden side ånde lettet op, da 
resultaterne allerede ved rap-
portens udgivelse vil være for-
ældede. 

At udtage ca. 200 analyser 
over landet, analysere dem, og 
udgive en rapport på ca. 50 si-
der, skal ikke tage halvandet 
til to år. Masser af private virk-
somheder kan gøre det til ti-
den - og formentlig også langt 
billigere. Der er sandelig plads 
til forbedringer!

Hvor svært kan det være?

www.skovdyrkerne.dk

Planter 
og plantning

 
TENDENS/
KORN & FODER

Af planteavls- 
konsulent 
Ole Schou 
Gefion,  
www.kornbasen.dk

Farvel til landbruget:

nu Planter jeg det 
hele til med træer

Tema


