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Øget fokus på Sjælland

Hvorfor ikke investere i England?

Patriotisk Selskab sætter yderligere fokus på
opsøgende initiativer og faglig rådgivning på
Sjælland, dette sker i forbindelse med
ansættelsen af planteavlskonsulent John Voss
pr. 1. februar 2006.

Møderne henholdsvis den 13. december 2005
og den 2. og 3. februar 2006 var overtegnet
længe før tilmeldingsfristens udløb, derfor
gentages mødet igen primo april måned. Det er
muligt at tilmelde sig allerede nu. Hvis du står
på ventelisten til mødet allerede, er pladsen
sikret, og yderligere tilmelding er ikke nødvendig.

John Voss skal sammen med den øvrige
planteavlsafdeling rådgive bestående kunder,
men han skal også udnytte, at han har bopæl
på og godt kendskab til landbrug på Sjælland.
Patriotisk Selskab har i dag en lang række
medlemmer på Sjælland, og der er klart
potentiale for flere, og det skal ansættelsen af
John Voss udmøntes i.
John Voss er 48 år og har tidligere været ansat
som planteavlskonsulent hos LandboSjælland,
Storstrømmens
Planteavlsrådgivning
og
Tureby Køge Landboforening.
Endvidere
har
John
redaktionen af Afgrødenyt.

Voss

overtaget

Ikke blot Sjælland skal styrkes, også vore øvrige planteavlsmedlemmer vil fremover forhåbentlig kunne mærke, at der er kommet ikke
mindre end to nye medarbejdere i planteavlsafdelingen, idet vi pr. 1. januar 2006 ansatte
agronom Morten Bang. Morten Bang, der er 28
år, har ca. ½ års erfaring fra Landscentret i
Skejby. Morten Bang har overtaget ansvaret for
afdelingens forsøgs- og udviklingsarbejde.

John Voss

Morten Bang

Mødet er målrettet medlemmer og andre interesserede vedrørende køb af ejendomme i
England, herunder muligheder for finansiering,
flytning af ejendomsavance m.v.
Mange landmænd ønsker at investere i
Østeuropa, da jorden er billig!
Vi har udfordret denne tankegang.
• Hvor billig er jorden egentlig?
• Vil jeg bo der?
• Vil min familie med?
• Hvilke regler er der?
• Kan jeg få finansiering til det?
Er etablering i England et alternativ?
Hvorfor investere i landbrug i Østeuropa eller
Danmark frem for i England? Dette spørgsmål
kan der være grund til at tænke over for mange
landmænd med deres nuværende hverdag.
De danske priser på landbrugsejendomme, restriktioner og øg ede antal regler kan for mange
virke irriterende eller skræmmende.
Indlederne på mødet forventes at blive Jessica
Simpson og Christopher Miles, ejendomskonsulenter, Savills, Hans Vestbirk, økonomisk
konsulent, Aubourn, samt godsejer Ulrik
Voetmann, der fortæller om sine erfaringer
med køb af landbrug i England og en af
Patriotisk Selskabs specialister på området,
konsulent, cand.oecon.agro. Robert Beck, der
giver et indlæg om finansiering og skatteregler.
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Nyt fra Svine- og Miljøafdelingen
Indberetning af fodringspraksis
Har du husket at indberette fodringspraksis på
din bedrift til Plantedirektoratet? Indberetningen
skulle være lavet inden 31/12. Vi har oplevet,
at mange har overset dette i hele den forvirring,
der var omkring den fælles husdyrindberetning,
som blev aflyst i efteråret.

yderligere behandlingstid. Det skyldes, at alle
kommunale afgørelser i 2007 og 2008 efter det
kommende regelsæt skal indsendes til Skovog Naturstyrelsen, inden de endeligt kan
meddeles ansøger og offentliggøres.
Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas Holst
e-mail
tho@patriotisk.dk , tlf. 6315 5426 eller
chefkonsulent
Søren
Schmidt
Thomsen
e-mail:
sst@patriotisk.dk , tlf.: 6315 5420.

Yderligere oplysninger hos svine- og miljørådgiver Ditte
Haarup Andersen e-mail dha@patriotisk.dk , tlf. 6315
5422 eller svinerådgiver Ulrik Christensen, e-mail:
uch@patriotisk.dk , tlf.: 6315 5428.

Nyt fra Planteavlsafdelingen

Lever din bedrift op til retningslinierne
for god produktionspraksis?

Demo-projekt
afsluttet

Der var i efteråret en del forvirring om den
fælles husdyrindberetning. Den fælles del af
indberetningen blev udsat. Det ændrede ikke
ved, at alle landbrug med ganske få
undtagelser
skal
leve
op
til
god
produktionspraksis, kaldet ”GMP”, hvilket vi
fornemmer, mange ikke er nok opmærksomme
på.

Planteavlsafdelingen har gennem 2 år lavet et
demonstrationsprojekt på Sandholt Gods.
Projektet
er
lavet
med
støtte
fra
Strukturdirektoratet og havde til formål at
demonstrere, hvordan MVJ-ordningerne kunne
bruges i praksis. Vores projekt har specielt haft
det mål at finde ud af, hvilke efterafgrøder, der
passer bedst ind i et system uden pløjning.

Retningslinierne for GMP kan opfyldes ved at
udfylde og opbevare hæftet ”Nye regler om
foder og fødevarer” på bedriften. Isoleret set
forventes
det
ikke,
at
manglende
dokumentation for GMP har konsekvenser ved
kontrol om krydsoverensstemmelse, men at det
sammen med flere ulovlige forhold kan lede til
træk i støtten.

Da vi startede projektet, lå der i MVJ-ordningerne, at efterafgrøder med tilskud skulle være
rajgræs, som samtidig ikke måtte fjernes før
15. februar. I et system uden pløjning er det
svært at håndtere rajgræs som efterafgrøde.
Resultatet
efter
de 2 år viser, at
olieræddike
og
gul sennep da
også er lige så
gode
efterafgrøder som
rajgræs, da de
opsamler lige så
meget eller mere
N, målt ved N-min
om foråret.

Hæftet kan findes via link på Patriotisk
Selskabs hjemmeside: www.patriotisk.dk. Har
du brug for mere information, så kontakt
svinerådgiverne i svine- og miljøafdelingen.
Yderligere oplysninger hos svine- og miljørådgiver Ditte
Haarup Andersen e-mail dha@patriotisk.dk , tlf. 6315
5422 eller svinerådgiver Ulrik Christensen, e-mail:
uch@patriotisk.dk , tlf.: 6315 5428.
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efterafgrøder
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Amternes nedlæggelse i 2006 - stigende
sagsbehandlingstid
Svine- og Miljøafdelingen kan nu mærke, at
sagsbehandlingstiden i de fleste amter stiger
op til amternes nedlæggelse. Den primære
årsag er stor medarbejderudskiftning. Hvis du
har overvejelser om udvidelse eller etablering
af husdyrproduktioner, bør der udarbejdes og
indsendes screeningsansøgninger snarest.
Hvis en ansøgning først færdigbehandles i de
nye storkommuner, må der påregnes

I 2004 var der ikke forskel på udbyttet i vårbyg
efter de forskellige efterafgrøder rajgræs,
olieræddike og gul sennep, men i 2005 gav
vårbyg mest, hvor forfrugten var olieræddike.
Vores demonstration har vist, at i et pløjefrit
system kan man godt håndtere efterafgrøder,
og at olieræddike og gul sennep er bedst.
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om den bliver harvet op ad flere gange.
I 2006 vil det kun være muligt at søge om
tilskud til fra MVJ-ordningerne til arealer, som
ligger i Natura-2000 områder. Tilskud til
etablering af efterafgrøder er 920 kr. pr. ha.
En enkelt ordning kan dog bruges af alle:
Tilskud til ”Etablering af braklagte randzoner”
kan søges, også udenfor Natura 2000
områder. Tilskud er 750 kr. pr. ha, som kan fås
ud over det almindelige tilskud fra
enkeltbetalingsordningen.
Yderligere oplysninger hos planteavlskonsulent Kirsten K.
Rasmussen, e-mail: kkr@patriotisk.dk , tlf. 6315 5432.

Krydsoverensstemmelse
Reglerne, omfattet af krydsoverensstemmelse,
har været gældende længe. Det nye er, at
støtten kan reduceres, såfremt reglerne ikke er
overholdt. De regler, som er omfattet af
krydsoverensstemmelse,
kan
ses
af
”Vejledning om enkeltbetaling 2006”, som blev
udsendt i oktober 2005. Kravene kan også
findes på www.dffe.dk/enkeltbetaling.
I det følgende er der fokuseret på de mest
generelle regler, som vil være vedkommende
for alle landbrug.
Forbudte plantebeskyttelsesmidler
Der må kun anvendes og besiddes godkendte
plantebeskyttelsesmidler. En liste over disse
kan ses på middeldatabasen på
www.landbrugsinfo.dk.

Indtryk fra Planteavlskonferencen
den 7. februar 2006
De godkendte midler må desuden kun
anvendes i de afgrøder, hvor de er godkendt.
Nogle midler har en offlabel-godkendelse. Det
gælder mange midler, som anvendes i
frøgræs. For at bruge midlet i frøgræs skal man

være i besiddelse af en offlabel-godkendelse.
Tilgængelige
offlabel-godkendelser
kan
ligeledes findes på www.landbrugsinfo.dk. For
dem, der får lavet mark- og gødningsplan hos
Patriotisk Selskab, er relevante offlabelgodkendelser udleveret i forbindelse med
planlægningen.
Plantebeskyttelsesmidler skal være opbevaret
utilgængeligt for børn og ikke sammen med
foderstoffer og næringsmidler. De skal være
placeret på fast bund, således at spild kan
opsamles.
Forurening
af
grundvand,
jord
og
undergrund – krav 1.1
Dette er et meget bredt krav og svært at give
nogle præcise retningslinjer for. Generelt vil der
være tale om fokus på opbevaring af diesel- og
spildolie samt plantebeskyttelsesmidler og
endvidere omgang med sidstnævnte.
I forbindelse med tankning af diesel anbefales
det, at der indrettes en fordybning eller bakke,
hvor evt. spild kan opsamles. Det er endvidere
vigtigt, at ”tankanlægget” fremstår rent og
pænt, så det fremgår, at der ikke er risiko for
forurening af jord og grundvand.
Opbevaring af spildolie må kun ske under tag,
og det skal være muligt at opsamle spild,
svarende til indholdet af den største beholder.
Det kan f.eks. være en brugt 100 liters
olietønde sat ned i en tæt 200 liters tønde. Der
kan også støbes en betongrav eller kant rundt
om spildolieopbevaringsområdet.
Vaske- og fyldepladser skal anvendes under
de forudsætninger, de er godkendt. Der må
kun ske vask af gødningsspreder og
marksprøjte samt fyldning af sidstnævnte,
såfremt vaskepladsen er godkendt til dette. Er
vaskepladsen ikke godkendt, og ledes
spildevandet til dræn, bør der ikke ske vask af
gødningsspreder og sprøjte eller fyldning af
denne. I løbet af foråret 2006 kommer der nye
regler, som blandt andet betyder, at fyldning og
vask af sprøjte kun må ske på plads med
opsamling, der skal være fyldeudstyr og
spuledyse m.m. på sprøjten. Er der ikke en
sådan plads på ejendommen, skal vask og
fyldning foregå i marken.
2-meter dyrkningsfrie bræmmer
Der skal være dyrkningsfrie bræmmer langs
alle naturlige vandløb og søer samt i
regionplanen højt målsatte vandløb og søer.
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dannet ved naturens hånd, hvilket bl.a. skal
vurderes ud fra kort helt tilbage fra 1871.
Generelt gælder, at langt de fleste vandløb er
naturlige.
Bræmmen på 2 meter langs vandløb og søer
beregnes fra vandløbets eller søens øverste
kant. Den øverste kant er overgangen fra det
skrånende terræn mod vandløbet eller søen til
det
flade
terræn,
der
normalt
kan
jordbehandles.
Der er ikke krav om 2 meter bræmmer langs:
1. Enkeltmandsvandløb, dvs. vandløb, der
med evt. tilhørende søer fra udspring til
udløb i havet udelukkende løber på én
ejendom.
2. Isolerede søer under 100 m2 uden til- eller
fraløb. Dræn opfattes som et fuldgyldigt
vandløb. Er der derfor dræn ned til en sø
under 100 m 2, er søen ikke isoleret.
3. Enkeltmandssøer, dvs. søer uden til- eller
fraløb, som udelukkende er beliggende på
én ejendom. Såfremt både drænet og søen
ligger på en enkelt mands jord, er der ikke
krav om bræmmer - uanset søens
størrelse.
Oplysninger om bræmmekrav kan ses på
amternes hjemmesider, hvor mange amter har
et tema med 2 meter bræmmer. Vær
opmærksom på, at nogle amter kun viser
vandløb og søer med bræmmekrav ifølge
regionsplanen og ikke de naturlige vandløb og
søer! Derudover har kommunen oplysningspligt
om, hvorvidt der er 2 meter dyrkningsfrie
bræmmer langs kommunale og private
vandløb.
Besætning
Øremærkning af kvæg, får og geder skal være
korrekt. Det er en god ide at have
erstatningsøremærker liggende. Dyrene og
deres flytninger skal være registreret i
CHR/RYK. Blot et dyr er at betragte som en
besætning.
Andre krav
Udover de ovenfor beskrevne forhold gælder
også kendte krav om anvendelse af slam,
husdyrgødning,
opbevaringskapacitet,
gødningsplaner, plantedække på udtagne
arealer m.m. Disse krav vil være overholdt, når

mark- og gødningsplanlægningen er lavet hos
Patriotisk Selskab. I Natura 2000 områder
gælder endvidere særlige regler.
Kontrolrapport - høringssvar
Efter et kontrolbesøg udarbejder den
kontrollerende myndighed en kontrolrapport,
som enten udleveres ved kontrolbesøgets
afslutning eller sendes til landbrugeren
efterfølgende. Landbrugeren får da mulighed
for at komme med sine bemærkninger til
kontrolmyndighedens
vurdering
af
overtrædelsen. Det er i den forbindelse
væsentligt at kommentere på alle dele af
vurderingen, både myndighedens vurdering af
alvor, omfang og varighed og vurderingen af,
hvorvidt overtrædelsen er uagtsom eller
forsætlig.
Det bør påpeges, hvis der er formildende
omstændigheder, som myndigheden ikke er
opmærksom på, eller hvis landbrugeren vil
påberåbe sig force majeure. På baggrund af
indberetningen fra kontrolmyndigheden træffer
Direktoratet for FødevareErhverv beslutning
om en evt. nedsættelse af landbrugsstøtten.
Yderligere oplysninger hos planteavlskonsulent Jesper
Juul Ulnitz, e-mail: jju@patriotisk.dk , tlf. 6315 5436.

Overdragelse af betalingsrettigheder? Søg rådgivning
Det er bestemt ikke let og langt fra en
overskuelig proces, når betalingsrettighederne
skal overdrages til anden person. Faldgruberne
er mange, og efter at vi i planteavlsafdelingen
har brugt meget tid på at sætte os ind i tingene,
kan vi kun anbefale at søge rådgivning i
forbindelse med overdragelserne. Herved
minimeres mulighederne for fejl og deraf lange
ekspeditionstider
i
Direktoratet
for
FødevareErhverv.
Skattemæssig behandling af overdragelse
af betalingsrettigheder
Da der er stor usikkerhed omkring den
skattemæssige
behandling
i
forskellige
overdragelsessituationer, må det generelt
anbefales, at der altid udarbejdes selvstændige
overdragelsesskemaer for alle overdragelser,
og at man således ikke skemamæssigt skyder
genvej.
Eksempel:
En forpagtningsaftale ophører i efteråret 2005.
Bortforpagter sælger jorden til en køber, som
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skal der indsendes 3 skemaer:

rettighederne i en 3-årig periode, bliver de
inddraget.

1. Vederlagsfri overdragelse fra forpagter til
bortforpagter.

Opsplittede betalingsrettigheder
Opsplittede rettigheder (betalingsrettigheder
mindre end 1,00) er på det nærmeste
uundgåeligt. Der knytter sig også til disse en
række forhold, som det vil være for omfattende
at kommentere her.

2. Salg med jord fra sælger til køber.
3. Bortforpagtning fra køber til ny forpagter.

2
Bortforpagter (2005)

1

Forpagter ( 2005)

Køber (2005/06)

3

Ny forpagter (2006)

Figur 1. Viser den rigtige procedure for ovenstående
eksempel. De overstregede pile er genveje, som ikke bør
foretages.

Den vedtagne lov om den skattemæssige
behandling af betalingsrettigheder indeholder
forpagterreglen, som giver skattefrihed ved
overdragelse af betalingsrettigheder fra en
forpagter til en bortforpagter. Forpagterreglen
gælder for aftaler, der har været gældende i
2005. Reglen gælder de to parter, der har
været
forpagter
og
bortforpagter
i
forpagtningsforholdet
i
2005.
Der er meget stor usikkerhed om, hvorvidt
forpagterreglen også vil gælde, hvis der
indtræder en ny forpagter eller bortforpagter i
det bestående forpagtningsforhold.
Det må derfor anbefales, at man så vidt muligt i
alle de situationer, hvor en af parterne i
forpagtningsforholdet udskiftes, og hvor der er
indgået såkaldte tillægsaftaler, og parterne kan
blive enige herom, sørger for snarest muligt at
få overdraget betalingsrettigheder til den
oprindelige bortforpagter i forbindelse med (et
evt. kortvarigt) ophør af forpagtningsaftalen.
Bortforpagter kan herefter leje rettighederne ud
til forpagter sammen med jorden.

Overdragelse af udtagningsrettigheder
Ved salg eller bortforpagtning af jord skal
udtagningsrettighederne ikke nødvendigvis
følge med. Man kan frit aftale, at
udtagningsrettighederne
skal
blive
hos
overdrager. Hvis overdrager ikke udnytter

Som det fremgår, kan der være mange
faldgruber. Derfor, hvis du skal overdrage
rettigheder i forbindelse med salg eller
forpagtning af jord, eller hvis du i 2005 har fået
lavet en tillægsaftale uden at have fået
rettighederne ført tilbage til bortforpagter, kan
vi kun anbefale, at du henvender dig til
planteavlsafdelingen hurtigst muligt.
Direktoratet har udmeldt en ekspeditionstid på
4-6 uger på nuværende tidspunkt, og den bliver
næppe mindre med tiden, så det kan kun gå for
langsomt
med
henvendelsen
til
planteavlsafdelingen.
Yderligere oplysninger hos planteavlskonsulent John
Voss, e-mail: jv@patriotisk.dk , tlf. 6315 5437.

Nyt fra Økonomiafdelingen
Nye satser på ATP
ATP-satserne er ændret pr. 1. januar 2006. De
gældende satser kan ses på www.atp.dk.
De mest anvendte satser ses af nedenstående
tabel:
Lønperiode/timeinterval ved fuldtid

Lønmodtagers
andel
(1/3)

Arbejdsgivers andel
(2/3)

81,30 kr.

162,60 kr.

42,90 kr.

85,80 kr.

21,45 kr.

42,90 kr.

Månedslønnede
(timer pr. måned)

Mindst 117
14-dages lønnede:
(timer pr.
periode)

14-dages

Mindst 54
Ugelønnede:
(timer pr. uge)

Mindst 27
Yderligere oplysninger hos din økonomikonsulent på tlf.
6315 5400.
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-620 kr. og -970 kr. pr. ha uden afkoblet EUstøtte.

Den bedste halvdel endnu bedre i
markbruget
I forbindelse med anvendelse af resultater fra
Driftsanalyser 2004/2005 er det konstateret, at
der ved beregningen af de beløb, der indgår i
Benchmarking Markbrug 2004/2005 side 16, er
anvendt
en
forkert
afgrænsning
ved
udsorteringen af de ejendomme, der indgår i
den bedste halvdel. Følgen heraf er, at de
resultater der er vist, er for lave målt på
nettoudbyttet
pr.
ha.
Tendensen
er
gennemgående for alle størrelsesgrupper.
Tabellen herunder gengiver nettoudbyttet i kr.
pr. ha fra Driftsanalyser 2004/2005 og
tilsvarende beløb med korrekt sortering.

Ejendomsgruppe
Alle ejendomme
Ejendomme under 150 ha
Ejendomme 150-275 ha
Ejendomme 275-500 ha
Ejendomme over 500 ha

Driftsanalyser
2004/2005
2.280
1.599
2.378
2.238
2.831

Korrigeret
beløb
2.522
1.964
2.610
2.529
2.884

Resultaterne fra den rigtige udsortering viser,
at den bedste halvdel i gennemsnit er
yderligere 200–300 kr. pr. ha bedre end
gennemsnittet af alle ejendomme. Det
understreger endnu en gang, at der for
halvdelen af de ejendomme, der er med i
analyserne, er betydelige muligheder for
forbedring af indtjeningen.
Realiserede resultater markbrug 2004/2005
I Resultater og prognoser for landbrugets
produktionsgrene side 22, er der på linie 53 for
2004/2005 en trykfejl, idet de samlede
kapacitetsomkostninger ikke, som anført,
udgør 3.259 kr. pr. ha, men 3.529 kr. pr. ha.
Heraf følger, at nettoudbyttet på linie 54
ændres fra 1.753 kr. pr. ha til 1.483 kr. pr. ha
og at de totale omkostninger på linie 56
ændres fra 7.200 kr. pr. ha til 7.470 kr. pr. ha.
Korrektionen betyder, at nettoudbyttet pr. ha for
markbruget i 2004/2005 ret præcist udgør 50
% af det tilsvarende resultat for 03/04.
I prognoserne for år 2005/2006 og 2006/2007
skal kapacitetsomkostningerne følgelig være
270 kr. højere pr. ha, nettoudbyttet i 2005/2006
og 2006/2007 forventes at blive på henholdsvis

Indtryk fra Skatte- og lovdagen
den 25. januar 2006
Produktionsgrundlag
og
driftsresultat,
samlet
markbrug
(gennemsnit
for
grupperne)
Ved beregningen af omkostninger i % af
bruttoudbyttet for alle ejendomme, side 28, linie
12 – 14, indgår et forkert antal ejendomme,
hvilket
giver
et
misvisende
resultat
sammenlignet med tidligere år. De korrekte
resultater er vist herunder.
Omkostninger
I procent af udbytte
12. Ved malkekvæg
12. Ved svinehold
13. Ved andre aktiviteter
14. Ved husleje m.v.

Driftsanalyser
2004/2005
6
28
62
56

Korrigeret
beløb
102
97
92
58

De korrigerede % er i overensstemmelse med
niveauet for tidligere år.
Der udsendes ikke rettelsessider ud til
medlemmerne, men der er mulighed for at
udskrive siderne 16, 22 og 28 fra Selskabets
hjemmeside www.patriotisk.dk, hvor denne
redegørelse ligeledes findes.

Nyt fra direktion og sekretariat
Personalenyt
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studiejob i økonomiafdelingen.
1. marts 2006 tiltrådte Jane Nissen (41 år) som
økonomimedarbejder. Jane Nissen kommer fra
en lignende stilling hos LandboFyn, hvor hun
har været de seneste 11 år.
Pr. 15. marts 2006 tiltræder Mette Honoré
Johansen (34 år) en nyoprettet stilling som
international assistent i henholdsvis vort
internationale team og sekretariatet. Mette
kommer fra en stilling som eksportsekretær hos
V&S Wine Danmark/Vingaarden A/S.

1. april 2006 styrkes vores skatte- og
selskabsfokus yderligere ved at cand. jur.
Morten Ammentorp Sørensen (28 år) tiltræder
som skatterådgiver i økonomiafdelingen.
Morten kommer fra en stilling som
advokatfuldmægtig hos Focus Advokaterne.
Pr. 1. januar 2006 fratrådte konsulent/trainee
Thomas Skøtt. Thomas har søgt nye
udfordringer på Agrogaarden.

Dansk Landbrugs Gruppeliv
Dansk Landbrugs Gruppeliv er et meget favorabelt tilbud til aktive medlemmer under 60 år
Dansk Landbrugs Gruppeliv dækker ved død uanset årsag, ved ulykke (for méngrad på 5 % og
derover) og ved såkaldt kritisk sygdom.
Gruppeliv er medlemmernes egen ordning, hvor overskuddet fra tidligere år kommer medlemmerne
til gode i form af lave præmier i de følgende år.
Dækningen er blevet væsentligt forbedret i de senere år, og ægtefællen er automatisk medforsikret.
Godt 13.000 landbofamilier har allerede forsikret sig gennem Dansk Landbrugs Gruppeliv. Du kan
tilmelde dig i din lokale forening.
Gruppeliv pr. 1. januar 2006
Dødsfald
Hvis medlemmet eller ægtefællen dør inden udgangen af det år, de fylder 65, udbetales følgende:
Gruppemedlemme ts
alder ved død
Under 40 år
Fra 40 til 49 år
Fra 50 til 59 år
Fra 60 til 65 år

Udbetaling
475.000 kr.
375.000 kr.
228.000 kr.
146.000 kr.

Ulykke
Erstatningens størrelse fastsættes i forhold til méngrad ud fra en forsikringssum på 360.000 kr.
Kritisk sygdom
Kritisk sygdom giver en engangsudbetaling på 50.000 kr., hvis man får stillet en diagnose på en af
de ca. 20 kritiske sygdomme, der er omfattet af ordningen, bl.a. ondartet kræft, blodprop i hjertet og
bypassoperation.
Pris
1.995 kr. om året for dig og din ægtefælle. Tilsammen!
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Mødekalender 2006-2007

14.-16. marts

Lederkursus,
Ledernes KonferenceCenter, Rugaardsvej, 5210 Odense NV

Primo april

Temaeftermiddag om etablering i England
Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ

30. maj

Temadag for svineproducenter,
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

26. oktober

Generalforsamling,
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

6. december

Økonomidag,
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

24. januar

Skatte- og lovdag
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

31. januar

Planteavlskonference
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 1. marts 2006
Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer.

