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En højere EU-produktion af svin end forventet har i høj grad
bidraget til den skuffende udvikling i noteringen.

Har du tjek på sæsonen?

Karsten Flemin, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer
■ 2. sektion forsiden
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INDSIGT
Grønsagsproducenterne
Per og Lasse Hardenberg får
ingen danske ansøgninger
trods 130 kr. i timen, overarbejdsbetaling og pension.
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10fodring af kvæg
TIL DANSKERNE Kent Skaanning
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Ti ansøgere om dagen
- alle er udlændinge

ramt af milliontab
■ 1. sektion side 12-13

Et sikkert valg i landbruget...

■ 1. sektion side 20

Maksimal smøring
ved koldstart

NYE, FORBEDREDE
RABATTER på dit
DLG/Shell
Landbrugskort!

95 øre pr. liter benzin  112 øre pr. liter diesel  30 % på vask
For nærmere information eller bestilling af dit gratis kort,
se www.dlg.dk/energi
Shell Forhandler
* De nævnte rabatter er inkl. moms. Rabatterne fratrækkes den til enhver tid gældende listepris fra
Shell. De nævnte rabatter ydes ikke på produkter leveret i egen tank.

Vi lægger mer energi i dansk landbrug
Skive - Karlslunde - info@scantruck.dk
www.scantruck.dk - tlf.: +45 96 147 147

s 5RSA 3UPER 4$ 7  n NYESTE % GODKENDELSE
s -ULIGHED FOR FORLNGEDE SKIFTEINTERVALLER
s 3IKRER MAKSIMAL SMRING VED KOLDSTART
Uno-X Energi A/S s Tlf. 7010 1234 s www.unox.dk
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Få penge udbetalt hvis
vejret er dårligt
Nu kan man gardere sig
mod de økonomiske
konsekvenser, som tørke,
nedbør, kulde og for lidt
varme har for afgrøderne.
Mange landmænd er ikke godt nok sikret, hvis de rammes af sygdom eller ulykke, mener socialkonsulent. Foto:
Colourbox.

Store sociale
forringelser for
selvstændige
Lovændringer betyder, at
landmænd langt fra altid
er så godt sikret, som de
tror.

Danmark, herunder også i
landbruget, og de her ting
er med til at gøre det værre
at være selvstændig,« siger
hun.

Af Morten L. Handrup
mha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 44
»Det kan gå gruelig galt,
hvis man ikke er opmærksom på følgerne af de lovændringer, der blev gennemført til nytår, for eksempel
for fleksjobordningen,« siger socialkonsulent Susanne
Sander, LandboNord.
»Regeringen er ikke interesseret i, at landbruget skal
bruge ordningen, og derfor har de lavet nogle beregningsregler, der gør ordningen meget lidt attraktiv.

Vigtigt at sikre sig
Det er også vigtigt for
unge, nyetablerede landmænd at melde sig ind i en
A-kasse, så de kan få to års
understøttelse, hvis det går
galt, og de må sælge ejendommen, pointerer hun.
Tilsvarende gælder for
medarbejdende ægtefæller.
Susanne Sander opfordrer
også til at benytte DLBRs
gruppelivsforsikring,
der
blandt andet dækker ved
kritisk sygdom, mèngrad og
engangssum ved død.
Hun vil også gerne slå et
slag for at tegne en frivillig sygedagpengeforsikring,
som garanterer, at man får
mindstesatsen, hvis der ikke
har været en indtægt.
Dårlig økonomi er ifølge
Susanne Sander det største
problem for de landmænd,
der henvender sig til hende.
»Her på femte år efter finanskrisen er mange kørt
trætte. De har svært ved at
mobilisere den tro på fremtiden, der er så vigtig. Det
giver tegn på stress, der kan
føre til udbrændthed og depression. Vi kan hjælpe med
at spotte de gode ting og
sørge for, at de får snakket
med konen og støtter hinanden,« siger hun.

”

Her på femte år
efter ﬁnanskrisen er
mange kørt trætte.
Susanne Sander,
socialkonsulent, LandboNord

Der er et tilskud på maksimalt 127.000 kr., men man
skal være opmærksom på, at
beløbet bliver nedsat i forhold til overskuddet før renter. Med de renteudgifter,
der er i landbruget, har de
fleste landmænd forhåbentlig et stort overskud før renter, så de ikke får noget ud af
ordningen. Det er et meget
stort problem,« siger hun.
Susanne Sander gør også
opmærksom på, at regeringen samtidig har begrænset
adgangen til førtidspension
for personer under 40 år.
»Hvis man bliver ramt
af sygdom eller ulykke, før
man er fyldt 40, kan man
højst få tilkendt førtidspension midlertidigt. Det giver
stor økonomisk usikkerhed.
Der er mange små og mellemstore virksomheder i

Sociale forringelser
■
■
■
■
■
■

■

Lovændringer fra nytår
Fleksjobordningen
Førtidspension
Anbefalinger:
Unge bør være i A-kasse
Benyt gruppelivsforsikring
Tegn frivillig sygedagpengeforsikring

Af Einar Bo Thomsen
ebt@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 65
Hvem kender ikke situationen: Knasende tørke sætter
væksten i stå. Eller regn der
dag efter dag forsinker høsten,
og nerverne hænger uden på
tøjet.
Men nu kan al nervøsitet
over vejrets luner være fortid.
Midlet er et vejrcertifikat. Med
det kan man gardere sig mod
al slags ’dårligt’ vejr.
”Vejret er helt afgørende for
økonomien i marken. Især
på de specialiserede bedrifter med store arealer med for
eksempel korn, majs eller frø,
hvor konsekvensen er stor, når
vejret ikke arter sig gennemsnitligt, kan et vejrcertifikat
være en fornuftig investering,
fordi den økonomiske konsekvens af vejret reduceres,” siger konsulent Thyge Lauge
Jørgensen, Videncentret for
Landbrug, Planteproduktion.
Skræddersyet certiﬁkat
I korte træk er et vejrcertifikat
et bevis, der - mod betaling af
en præmie - giver ret til at få
udbetalt en sum penge, hvis
en bestemt situation forekommer. Certifikatet kan skræddersys til at udløse en helt bestemt sum penge, hvis en helt
bestemt vejrsituation indtræffer.

”

Jo mere usandsynlig en hændelse er,
og jo større indskud
man betaler, jo større
er udbetalingen hvis
hændelsen indtræffer.
Thyge L. Jørgensen, konsulent,
Videncentret for Landbrug

Certifikatet er ikke afgrødeafhængigt, og summen udbetales, uanset hvordan det går

Regn som en økonomisk risikofaktor kan helt fjernes. Midlet hedder et vejrcertifikat, som kan
skræddersys. Foto: Colourbox

Eksempel på forsikring mod regn
■

■

■

Har man et landbrug der ligger ved Karup, kan man for
19.588 kr. købe et certifikat, der giver en udbetaling på
20.000 kr. for hver dag, det - ud over de 11 første dage
- regner mere end tre mm i perioden 10. august til 10.
september og med en øvre maksimal udbetaling på i alt
100.000 kr.
Vælger man derimod, at forsikringen først skal træde i
kraft, når der har været mere end 12 dage med over fem
mm nedbør, falder prisen til 11.880 kr.
Vælger man, at forsikringen først skal træde i kraft efter 13
dage med over fem mm nedbør, så falder prisen til 6.900
kr.

med høsten, hvis bare den
hændelse, man garderer sig
imod, indtræffer.
Certifikatet skal købes 20
dage før, det skal træde i kraft.
Prisen afhænger af, hvor stor
en sum penge man ønsker udbetalt.
”Prisen er helt afhængig
af sandsynligheder. Jo mere
usandsynlig en hændelse er,
og jo større indskud man betaler, jo større er udbetalingen
hvis hændelsen indtræffer,” siger Thyge Lauge Jørgensen.
Certifikaterne sælges foreløbig kun af det schweiziske
firma CelsiusPro. Købet sker
direkte på CelsiusPros hjem-

Eksempler på vejrcertiﬁkater.
Afgrøder, vejrfaktorer og perioder
■

■

■

■
■

Tørke i ærters blomstringsperiode. Fra begyndende
blomstring
Regn i græsfrøs bestøvningsperiode. Periode afhænger af
hvilken art og sort
Tørke generelt. Specielt på tørkefølsomme jorde. Principielt alle afgrøder
Regn i høst. Regndage eller akkumuleret regnmængde
Majsvarmeenheder. Perioden fra 15. juni til 15. oktober er
også relevant for udbyttet

meside. Der er dog forlydender om, at verdens største forsikringsmægler AON også
snart bevæger sig ind på markedet.
Ti stationer
Når det skal gøres op, om det
har regnet mere eller mindre
end fem mm, bruger CelsiusPro vejrdata fra ti danske lokaliteter.
”Mens kulde og varme normalt ikke varierer det helt
store i vækstsæsonen inden
for en radius på 50 km, så kan
det lille antal målestationer
være en svaghed, når det gælder måling af nedbør, da ned-

bør kan variere en del inden
for en radius på 50 km,” siger
Thyge Lauge Jørgensen.
Derfor giver vejrcertifikater,
der giver udbetaling ved for
megen nedbør, bedst mening,
når de forsikrede marker ligger forholdsvis tæt på en målestation, mens det, når det
gælder varme og kulde, ikke
betyder så meget.
”Har man store arealer med
majs, der jo kræver en vis
mængde varme for at vokse
optimalt, betyder det ikke så
meget, at der er langt til en
vejrstation. Der kan det være
relevant at bruge vejrcertifikaterne selv i stor afstand fra en
vejrstation.” siger Thyge Lauge
Jørgensen.

Ti vejrstationer

■

Ålborg

Karup ■ Tirstrup
■ Århus Syd
Billund
Kastrup
■
Roskilde ■ ■
Odense ■
■ Skrydstrup
■

■

Abed

Se hvad det koster
Sådan regnes prisen på et certifikat ud:
Gå ind på
www.celsiuspro.dk
■ Før musen hen over menupunktet ’Quote’ og klik på
’Get a quote’
■ Her skal du blandt andet vælge, om certifikatet skal
sikre mod regn, tørke, varme eller kulde
Certifikatet skal købes
senest 20 dag før, det skal træde i kraft
■

