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Der er kul på igen

Vi er i store træk ved at være tilbage . Til-
bage ved en normal hverdag, hvad det så 
end betyder - men i hvert fald i den hen-
seende, at Covid-19 er lagt bag os . Re-
geringen 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 foregangsland i Europa . 

I efteråret 2021 kom der for alvor gang 
i de fysiske aktiviteter igen – og ikke 

mindst messeaktiviteten . Og der kom kul 
på . Man glemte helt, at der jo ikke rigtig 
var noget, der var aflyst – det var udsat. 
Derfor kom - og kommer - aktiviteterne 
nu buldrende som et godtog . 

I maskinbranchen skød vi 2 . halvår af 2021 
i gang med Have & Landskab i Slagelse 
samt Entreprenør & Håndværk i Her-
ning . Begge store udendørs maskinud-
stillinger som samlet havde godt 20 .000 
besøgende . Forud var vi som arrangører 

Finalisterne ved DBL-Entreprenørmaskinmekaniker som blev afholdt ved DM i Skills i Høng i april 2022.

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 stykker? 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 . 



SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/20224

Der er vendt op og ned på messekalen-
deren, og de fleste store messer har flyt-
tet 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 stikket . I 2022 kom mes-
serne ellers som perler på en snor – og 
kronen på værket er Agromek i novem-
ber 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 må-
der blevet en del af vores hverdag, om 
end det går lidt i glemmebogen forår og 
sommer – for så at vende tilbage i vo-
res bevidsthed i efterår og vinter . Vi har 
været igennem en genåbning, gen-ned-
lukning og så igen en genåbning af sam-
fundet . Det har på mange måder været 
enormt frustrerende – 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 . Den-
ne sætning kan tolkes på mange måder 
og sættes ind i kontekst i mange sam-
menhænge . 

I disse post Corona-tider er det også en 
vigtig sætning . For sideløbende med, at 
vi alle har en forpligtigelse til at opføre 
os ansvarligt og medvirke til at reducere 
smittetrykket - ja, så har vi også et an-
svar 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 situatio-
nen, restriktionerne, begrænsningerne, 
håndspritten mv . 

Som aktiv organisation er det svært at 
lade stå til, men vi har været tvunget til, 
i bedste fald, at begrænse vores aktivi-
teter såsom medlemsmøder, eksport-
fremstød, internationalt samarbejde, 
rekruttering osv . Det har alt sammen en 
pris på den lange bane, der vil tage tid at 
indhente . Men vi skal videre . 

Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retninger 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 undervejs 
har været stor . Store dele af samfunds-
debatten 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 forsikrings-
selskaber har ligefrem meldt ud, at de 
har opsagt 25 % af deres kontorpladser, 
fordi medarbejderne også fremadrettet 
skal arbejde hjemmefra . Men hallo . Det 
er altså kun bag en PC, du kan arbejde 
hjemmefra . Alle de, som ikke kan arbej-
de hjemmefra, de blev igen glemt i det 
politiske spin . Tænk hvor meget hjemme-
arbejde har fyldt i mediebilledet . Tænk 
hvor lidt de, som ikke har kunnet arbejde 
hjemmefra, har fyldt . Det er tankevæk-
kende . 

Når man som nu kigger tilbage på det 
forgangne år – kan vi se tilbage på et år 
i Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger, hvor ikke meget har været, 
som det plejer at være . Corona og dens 
følgevirkninger for erhvervslivet i bred-
este forstand, har selvsagt været den 
altoverskyggende udfordring . Som bran-
che- og arbejdsgiverorganisation har vi 
skullet navigere i et udfordrende farvand 
mellem patosfyldte pressemøder med 
topministre og efterfølgende uigennem-
skuelige kompensationsordninger desig-

net og udtænkt af embedsfolk . En ikke 
helt nem opgave, når regeringen med 
deres egne ord, ”asfalterer mens man 
kører” . Det mest skandaløse og tragiske 
resultat af dette udsagn er minkskanda-
len det sande billede af . Hvis man begår 
en fejl, skal man stå ved det . Ikke forsø-
ge at bortforklare og kaste andre under 
bussen . ”This is what separate the men 
from the boys” .

Når vi ser frem bliver et stort tema de 
måske kommende ensartede CO2-afgif-
ter . 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 anbefaling, der forventes ultimo 
2022 . Indtil da står forhandlere og kun-
der 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 klimadiskussion er, hvad der skal 
ske med de brugte maskiner der byttes 
ind . Og det gælder også diesel- og ben-
zinbiler, der udskiftes til fordel for elbiler. 
Hvis de fossildrevne maskiner, biler osv . 
bare eksporteres til Grækenland, Marok-
ko m.fl. – ja, så har Danmark ren grøn 
samvittighed, og politikkerne kan sole sig 
i skåltalerne, men det samlede CO2-ud-
slip er jo det samme .  n
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Efter corona årene hvor rigtig mange 
brugte deres ”rejsepenge” til at investere 
i køkkener, haver og andet godt i hjem-
met - herunder også robotter til at holde 
plænen flot og nyklippet, har det måske 
betydet et lille fald i salg af konventionelle 
maskiner? Rigtig mange har haft proble-
mer med at levere maskiner af stort set 
alle slags og tilsvarende at skaffe nogle 
reservedele . 

Dette har betydet, at der er blevet brugt 
mange timer ved pc’en og telefonen, for 
at søge efter dele og hele maskiner, samt 
informere kunderne om status på netop 
deres ordre . Men det har også betydet, 
at der er blevet ryddet godt op i hjør-
ner og på hylderne, hvor såvel overgem-
te som brugte maskiner er blevet solgt 
ud, hvilket jo faktisk slet ikke er så tosset 
endda .

Mens man har ventet på nye maskiner, 
har mange haft en oplevelse af, at deres 
græs stort set ikke har været i vækst hele 
sommeren på grund af den lange varme 
og tørre sommer . Det har fået nogle kun-
der til at afbestille den robot eller maski-
ne, som de ikke har kunnet få leveret . 

Teknologi og udviklingen i forhold til 
en mere miljøvenlig verden uden fossi-
le brændstoffer, flytter en del maskiner 
over mod batteri/elektrisk drift, hvilket 
man på lige fod med bilværkstederne 
godt kunne frygte lidt, idet service og 
vedligehold ikke er helt så omfattende 
som ved de gamle fossildrevne maskiner . 
Til gengæld har udviklingen også med-
virket til, at der ofte skal opdateres soft-
ware, eller fejlsøges, justeres osv ., som 
kræver en opkobling med en pc og et 
fabriksprogram som mærkeforretninger-
ne har adgang til, og derved kommer der 
alligevel timer på værkstederne . 

På det seneste er mange blevet nervøse 
over tidernes ugunst på grund af krig, in-
flation, store varme- og elregninger, hvil-
ket afholder rigtig mange fra at bestille 
maskiner til den kommende sæson .

Heldigvis har mange forretninger alligevel 
formået at lave nogle gode tal på bund-
linjerne, på trods af de mange udfordrin-
ger . Disse udfordringer er mange gange 
blevet opvejet af mindre konkurrence, og 
derved har man kunnet holde en bed-
re avance både på nyt som brugt og på 
værkstederne .

I beretningsåret har det igen været muligt 
at deltage i fysiske møder, på dyrskuer, 
maskinmesser og udstillinger . Det er dog 
ikke ensbetydende med, at Coronaen 
er forsvundet, den påvirker stadig vores 
samfund .

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

De fysiske møder kan dog noget, som 
online møder ikke formår - nemlig so-
cialt samvær . Tilsvarende er det også rart 
at mødes på udstillinger som Maskiner 
Under Broen og få talt med de mange 
maskininteresserede udstillere og besø-
gende .

Igennem årene er landbrugets dyrkede 
areal i Danmark mindsket . Dette skyldes 
bl .a . at antallet af bedrifter er faldet meget 
markant i 2021 med godt 5 % sammen-
lignet 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 fal-
det i 2021 også, at minkerhvervet, efter 
aflivningen af minkene i efteråret 2020, 
er forsvundet fra det danske jordbrug . 

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 Danmarks skovareal skal for-
dobles i løbet af cirka 100 år . I 2002 fast-
holdt regeringen dette mål i sit Nationale 
Skovprogram: ”Skovarealet skal forøges, 
så skovlandskaber dækker 20-25 % af 
Danmarks areal i løbet af en trægene-
ration (80-100 år)” . Skovrejsning er der-
for 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 steget konstant i 200 år, og 
det fortsætter . Siden 1989 er der imid-
lertid sket et betydeligt skift i formålet 

Årets gang
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med skovrejsningen . Skovrejsningen blev 
i starten set som et redskab mod over-
produktion i landbruget og knaphed på 
træ . I dag er målene med den fremtidige 
skovrejsning bl .a . at etablere skove, der 
kan tilgodese friluftslivet og rekreative 
muligheder i bynære områder . 

Skovrejsningen skal også sikre rent 
grundvand, forbedre levemulighederne 
for dyre- og plantelivet, sikre produktio-
nen af træ samt forøge lagringen af kuldi-
oxid (CO2) i skovene . Miljøbeskyttelse og 
forbedring af de rekreative muligheder 
er således centrale formål ved skovrejs-
ningen . Træer bruger luftens CO2 til at 
vokse . Kuldioxid er en byggeklods i træ-
ets 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 .

Hvis træet som materiale bliver brugt til 
f .eks . at bygge huse eller producere møb-
ler, 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 fordobling 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 forpligtel-
ser i klimapolitikken

NNP 
Desværre er der også en mindre grup-
pe, der mener, at dyrket land ikke er 
det samme som natur . Denne gruppe 
ser hellere 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, lige-
som deres hove/klove heller ikke behø-

ver at blive passet på samme måde, som 
der er regler for ved husdyrhold . Myndig-
hederne straffer dem, der ikke efterlever 
loven, men disse regler gælder altså ikke 
for dyrene i de menneskeskabte natur-
parker, her må dyrene gerne sulte og dø . 
Kadaverne må blive liggende for derved 
at medvirke til føde for insekter og andre 
dyr i biodiversitetens tjeneste . 

For at skabe diversitet, laves der lysninger 
i skoven, ved hjælp af at fjerne barken, 
fælde eller sprænge træerne og lade dem 
ligge. Disse træer var flere steder, efter 
mange års vækst og pleje, ved at have 
den rette størrelse til brug som nyttetræ 
eller biobrændsel . Mange tænker hær-
værk og vandalisme, men det påvirker 
ikke beslutningstagerne, 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 skovvæksten . 
Dette ønskes løst ved at konvertere 
dyrkningen af jord til skovdrift, der først 
om mange år kan bruges til byggemateri-
aler eller lignende .

Energi
Energikrisen vokser, og en del landbrug 
lader sig lokke med lange lejeaftaler på 

jorden til solceller for energiproduktion . 
I stedet for at dyrke fødevarer skal der 
opsættes solceller. Om de er flotte at 
se på? Det er en smagssag, men der er 
tilsyneladende en stor risiko for, at disse 
solceller er produceret i Kina og måske 
under vilkår, som vi normalt tager me-
get stor afstand fra i den vestlige verden! 
Better Energys solcellepark ved Holste-
bro leverer bl .a . strøm til tøjvirksomhe-
den Bestseller . 

Det har længe skabt forargelse og un-
dren blandt el-forbrugere, at store dan-
ske vindmøller jævnligt står stille, selv-
om 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 vindmøl-



SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/2022 SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/2022 7

Vindkraft er kun anvendelig som vigtigste 
nationale elproduktion, hvis der også er 
et CO2-frit backup system, der kan le-
vere den mængde el, som vindmøllerne 
ikke kan producere i let eller ingen vind . 
Et sådant system er dyrt og kompliceret . 
Vi har det ikke, og politikere taler aldrig 
om det. Det hjælper ikke at bygge fle-
re 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 hav-
vindmøller næsten synkront producerer 
el . I stille vejr vil det samlede backupbe-
hov efterhånden blive enormt i takt med, 
at stadig flere vindmøller bygges, og i takt 
med, at vores nuværende gode backup-
muligheder fra nordiske vandkraftværker 
og fra andre nabolandes el-systemer re-
duceres 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 
desuden erstatte deres enten fossilt eller 
flis-fyrede termiske kraftværker med reel 
CO2-fri elproduktion . El-import vil blive 

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 udgif-
terne . 

Det er i sig selv medvirkende til at øge 
forbrugstariffen med 1,5 øre per kilo-
watt-time næste år . Vindkraft er ustabil 
og ustyrlig, og der er ringe eller slet ingen 
vind eller elproduktion i ca . 30 % af årets 
timer .   

lerne på grund af flaskehalsproblemer i 
det tyske elnet, har ikke gjort forklarings-
problemet mindre i forbrugernes øjne . 
Det virker forkert, at der skal stilles flere 
vindmøller og solceller op, når dem vi 
har, ikke må udnytte deres kapaciteter 
100 % på grund af politiske beslutninger 
om samhandlen med el på det europæ-
iske marked, manglende kabel kapacitet 
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 milliardklassen) 
for os alle, hvis vi bliver ved med at lægge 
solcellerne i udkanten af vores elnet, da 
dette vil kræve en udvidelse af elnettet .

Forbrugstariffen for 2023 er fastsat til 
14,3 øre per kilowatt-time, hvilket sva-
rer til en stigning på 3,1 øre eller 28 % . 
Selvom det ikke lyder af meget, løber det 
alligevel op i omkring 125 kroner eks-
tra for en gennemsnitshusstand . Og for 
virksomheder, der bruger rigtig meget 
strøm, kan der være tale om ekstraud-
gifter for flere hundrede tusinde kroner. 
Det er blandt andet den grønne omstil-
ling, der er skyld i de stigende tariffer, for-
tæller Marie Budtz, der er afdelingsleder 
i Energinet . 

Mange vind- og solanlæg, der bliver pla-
ceret langt væk fra forbrug, skal kobles 
på nettet, og strømmen videretranspor-
teres hen til forbrugerne . Det er alt sam-
men med til at hæve prisen for, at Energi-
net kan drive og udvikle energisystemet 
og sikre stabil forsyning til danskerne . 
Energinets drift skal hvile i sig selv, og 
derfor skal forbrugstariffen modsvare 

Foto: TV2
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lerolle i udviklingen af fremtidens grønne 
brændstoffer, og det er vigtigt allerede 
nu at begynde at indtænke, hvordan 
energiinfrastrukturen skal udvikles for at 
understøtte nye Power-to-X forsynings-
kæder . 

Der er tre overordnede anvendelsesmu-
ligheder for grøn brint: 

1 . Direkte anvendelse af brint, f . eks . 
brændstof til lokal transport, proces-
industri, stålproduktion og kemisk 
produktion .

2 . Grønt brændstof i form af ammo-
niak til stort energiforbrug, f . eks . 
skibsfart .

3 . Grønt brændstof, hvor kulstofba-
serede brændstoffer er særligt vel-
egnede, f. eks. flybrændstof, kemisk 
produktion og industri . 

En anden mulighed er moderne 4 . ge-
nerations kernekraft konstrueret ud fra 
rene sikkerhedshensyn . Enten som 2 
seriebyggede reaktorer af 1-2GW eller 
som et større antal samlebåndsprodu-
cerede minireaktorer i villastørrelse . For 
begge betyder serieproduktion store re-
duktioner 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 . 

dent Akio Toyoda, aka ”Morizo” i den 
første brintdrevne Toyota GR Yaris test 
bil på en Special Stage (SS) 11, på anden-
dagen af Ypres Rallyet, som blev kørt i 
dagene 19 . - 21 . august . Udover en fuld 
elektrificering af dansk energiforbrug gi-
ver de enorme potentialer mulighed for 
at lave strøm fra vedvarende energikil-
der 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 brændstoffer . 
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 brint-
baserede produkter 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 ved-
varende energi kan Danmark få en nøg-

meget efterspurgt og dyr . Det er der-
for 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 udvikle, er de såkaldte 
”Power-to-X” anlæg . Her bruges over-
skudsstrøm til at producere f .eks . brint, 
i stedet for at forære denne overskuds-
strøm 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 stempelmo-
tor i stedet for de dyrere og lidt mere 
skrøbelige brændselsceller . 

I København kører 100 Toyota taxaer på 
brint, og for nylig kørte Toyotas præsi-

Tesla batteri traktor

Mobil diesel ladestander
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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.

Maskiner udvikles også til 
biogas 
New Holland har tilføjet en traktor på 
markedet, som kan køre på biogas, lige-
ledes er der opstået et nyt traktormærke 
(AUGA) i Litauen, der også er beregnet 
til biogas .

Energipriserne får stor 
grøntsagsproducent  
til at reducere 
vinterproduktionen 
Forbrugerne kan komme til at spejde 
langt efter danskproducerede toma-
ter, agurker og andre grøntsager denne 
vinter . Danske gartnerier ventes nemlig 
at indstille en stor del af produktionen i 
vintermånederne på grund af høje ener-
gipriser, skriver erhvervsmediet Finans . 

Problemerne rammer blandt andet Dan-
marks største tomatproducent, Nordic 
Greens - tidligere Alfred Pedersen & 
Søn . 

- På grund af de høje energipriser, bliver 
vi desværre været nødt til at skrue vold-
somt ned for hele vores vinterprodukti-
on af tomater og agurker, siger direktør 
og ejer Mads Pedersen ifølge Finans .

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, hvil-

turgas fra fossil produktion og dermed 
også fra andre lande som f .eks . Rusland . 
Biogasanlæggene er vigtige brikker i for-
hold til at sikre en god gasforsyning . - Det 
får en stor betydning, fordi det kan sikre 
vores forsyningssikkerhed, især på gasde-
len, og det har også en stor betydning for, 
om landbruget kan blive mere neutralt 
og mindre belastet, forklarer forsker Jør-
gen Eivind Olesen fra Aarhus Universi-
tet . - 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 interes-
seorganisationen Biogas Danmark . Ifølge 
interesseorganisationen er der i dag om-
kring 100 biogasanlæg i drift . 

Hvad er biogas?
På et biogasanlæg laver man blandt 
andet gylle fra husdyr og madaffald om 
til biogas . På anlægget er der rådnetanke, 
hvor bakterier nedbryder det organiske 
affald, så der udvindes biogas .

Biogas bliver på samme måde som na-
turgas brugt til at opvarme vores huse 
eller til at lave strøm . Restproduktet er 
fyldt med næring og bruges derfor som 
gødning til at sprede på markerne, hvor 
det kan erstatte kunstgødning .

Kilde: affald.dk

Biogas 
Der er som alternativ eller supplement 
planer om mange biogasanlæg, disse skal 
medvirke til mindre afhængighed af na-
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August blev globalt den 
tredjevarmeste
Det var ikke kun i Europa sommeren var 
rekordvarm . Blandt andet i det østlige 
Kina oplevede man den varmeste som-
mer siden 1880 .

- Vi vil hyppigere komme op at røre 
ved området for temperaturrekorder i 
et stadigt varmere klima . Når tempera-
turen løbende når et stadigt højere og 
højere niveau, vil der alt andet lige være 
større chance for at slå en ny varme-
rekord, og jeg kan kun være bekymret 
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  
Sebastian Mernild . 

August blev desuden varmere end nor-
malt i det nordvestlige Afrika, Kina, Japan 
og det østlige Rusland, mens august blev 
koldere end normalt i det østlige Austra-
lien og i store dele af Grønland . Til sam-
men betød det, at den globale tempera-
tur i august blev 0,3 grader varmere end 
klimanormalen for perioden 1991-2020 . 
Dermed blev august globalt den tred-
jevarmeste 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 driv-
husgasser fra danske transportvirksom-
heder i udlandet steget med 30,5 mio . 
ton CO2-ækvivalenter . Stigningen hænger 
sammen med, at der i perioden har væ-
ret stor vækst i aktiviteterne i de danske 
virksomheder, som udfører shipping og 
anden international transport . Klimalo-
vens målsætning om 70 % reduktion af 
udledningen af drivhusgasser fra 1990 
til 2030 omfatter ikke danske trans-
portvirksomheder i udlandet, men de 
tælles med i Emissionsregnskabet som 
følger nationalregnskabets afgrænsning 
af den danske økonomi . Se også Klima-
temasiden for forskellige metoder til at 
opgøre drivhusgasser .

indekset, er for 5 . september blot 3,7 . 
Dermed ligger vi lige nu 5,6 over dette 
niveau, hvilket svarer til, der mangler 56 
mm regn på landsplan – i forhold til det 
normale .

Ikke kun i Danmark har det 
været varmt og tørt

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

Sommervarmen ramte især Frankrig, 
der oplevede den næst varmeste som-
mer gennem tiderne, mens sommeren i 
England 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 
nåede 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 grader varmere end klimanormalen 
for den seneste 30-årige periode (1991-
2020) . 

Det var varmegrader, man ikke tidligere 
har set på det europæiske kontinent, og 
sommeren 2022 blev hele 0,4 grader var-
mere end den varmerekord, der blev sat 
sidste sommer . Det var især august, der 
trak op i det samlede europæiske var-
meregnskab . August blev den varmes te 
registreret i mere end 140 år . Den blev 
hele 0,8 grader varmere end den hidtidi-
ge rekord sat i 2018 . - Det er ikke over-
raskende, at vi ser endnu en europæisk 
varmerekord, men det er bekymrende, 
siger Sebastian Mernild, professor i kli-
maforandringer og leder af SDU Clima-
te Cluster . Den rekordvarme sommer i 
Europa er fortsættelsen af en varm trend, 
der betyder, at Europa nu har haft de 10 
varmeste somre siden år 2000 .

ket gjorde den til den tørreste måned i 
19 år . August er normalt en nedbørrig 
måned, der i gennemsnit giver os 82,1 
mm regn . September har ligesom august, 
været tør og uden nedbør af betydning, 
og dermed er tørkeindekset steget dag 
for dag . Mandag den 5 . september var 
tørkeindekset oppe på 9,3 - på en skala, 
der går til 10 . 

Tørkeindekset 5. september 2022. 
(Foto: DR vejret)

TØRKEINDEKS

I hele den sydlige del af Jylland, på Fyn, i 
dele af Vendsyssel samt på Bornholm er 
tørkeindekset oppe på 10, som svarer til, 
at der mangler 100 mm regn i jordens 
vandmagasiner . Det er resultatet af den 
manglende nedbør, 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 
nedbørsmåleren ved Nørreløkke . Det 
usædvanligt tørre vejr kombineret med 
sol og blæst har betydet stor fordamp-
ning . Siden den regnfulde weekend sidst 
i august er tørkeindekset steget fra 8,3 til 
9,3 . Det er et helt usædvanligt højt tør-
keindeks i starten af september .

Tørkeindeks fra 1. august til 5. september.  
(Foto: DR vejret)

TØRKEINDEKS

 

Det gennemsnitlige tørkeindeks, hen 
over de 16 år DMI har opgjort tørke-
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Udledning af drivhusgasser fra dansk økonomi19 % mindre drivhusgasser fra 
landbrug, skovbrug og fiskeri 
siden 1990
Drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og 
fiskeri udgjorde 29 %. af udledninger-
ne 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 ud-
ledningen 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 metan er 
faldet mindre end 2 % fra 1990 til 2021, 
mens udledningen af CO2 og lattergas er 
faldet 38 % hhv . 25 % i samme periode . 
Kold vinter gav stigning i udledning af 
drivhusgasser fra el og fjernvarme Ud-
ledningen af drivhusgasser fra kraftvær-
kernes produktion af el og fjernvarme 
og de øvrige forsyningsvirksomheder 
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 overgang 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 forsyningsvirk-
somheder i 2021 end året før som op-
gjort i Energiregnskab for Danmark 2021 .

Kold vinter gav stigning i 
udledning af drivhusgasser  
fra el og fjernvarme
Udledningen af drivhusgasser fra kraft-
værkernes produktion af el og fjernvar-
me og de øvrige forsyningsvirksomheder 
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 overgang 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 forsyningsvirk-
somheder i 2021 end året før som op-
gjort i Energiregnskab for Danmark 2021 .

Udledning af drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri

Udledning af drivhusgasser fra produktion af el og  
fjernvarme og øvrig forsyningsvirksomhed
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Data grundlag 
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige 
regnskaber indhentet på 22 virksomhe-
der . Analysen er baseret på 16 anparts-
selskaber og 6 aktieselskaber . I denne 
analyse for regnskaberne indgår i alt 22 
virksomheders nøgletal . 
 
• Skov, Have, Park medlemsliste
• Alle ansatte
• Fravalg af holdingselskaber
• Virksomheder i ”normal drift”
• Firmaer med regnskabspligt
• Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
• Baseret på tilgængeligt regnskaber  

i perioden 2021

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

Medlemsfordeling – aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen 
udgør 45% af den samlede aktivmasse, 
hvilket er samme fordeling som i 2020 .  

Nøgletalsanalyse
Medlemsfordeling – aktivmasse 
De 5 største virksomheder i analysen udgør 45% af den samlede aktivmasse. Dette er på næsten samme 
niveau, som det var i 2020, hvor de 5 største virksomheder udgjorde 44% af den samlede aktivmasse. 
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2020

Nøgletal (1 .000 kr .) 2019 2020 2021

Virksomheder med registret data  21     22 22

Brutto resultat  3 .581      3 .903     4 .004

Primært resultat  531      657     476

Åretsresultat  318      431     282

Egenkapital  1 .721      1 .765     1 .816

Aktiver  6 .851      7 .075     8 .087

Afkastningsgrad 7,8 % 9,9 % 6,5 %

Soliditetsgrad 25,1 % 24,3 % 22,8 %

Egenkapitalens forrentning 18,5 % 32,8 % 32,9 %

Nøgletalsoversigt
Nøgletalsoversigten med en 3-årig histo-
rik ses herunder . Bemærk at tallene er 
gennemsnitstal for de virksomheder, der 

indgår i analysen . Ud fra nedenstående 
tal ses en fremgang fra 2019 til 2021 . So-
liditetsgraden er let faldende fra 2019-

2021, mens der har været en stigning i 
brutto resultatet for virksomhederne .

Medlemsfordeling – aktivmasse 
De 5 største virksomheder i analysen udgør 45% af den samlede aktivmasse. Dette er på næsten samme 
niveau, som det var i 2020, hvor de 5 største virksomheder udgjorde 44% af den samlede aktivmasse. 
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Virksomhedernes alder 
Denne del af analysen viser virksomhe-
dernes alder ud fra det år virksomhedens 
seneste navn er etableret/registreret . 
36,4  % af virksomhederne har en alder 
mellem 6 og 10 år . Dernæst har 31,8  % 
af virksomhederne en alder mellem 11 
og 20 år . 

 

Virksomhedernes alder  
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra det år virksomhedens seneste navn er 
etableret/registreret. 41% af virksomhederne har en alder mellem 11 til 20 år. Dernæst har 27% pct. af 
virksomhederne en alder mellem 6 til 10 år.  

 

 

Virksomhedens ansatte 
I 2020/2021 er der tilsammen oplyst at være 299 ansatte i de 22 virksomheder. Dette er en markant 
stigning i forhold til de seneste år. 
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 Fordeling af medlemmerne: 

Regioner                                      Virksomheder 

Nordjylland    2 

Midtjylland    4 

Syddanmark    7 

Hovedstaden    5 

Sjælland    4 

I alt 22 

 

Regionen med flest virksomheder 

Syddanmark er størst, da regionen er repræsenteret 
med 7 virksomheder, hvilket svarer til 32%. 

Antal medlemmer pr. region Virksomhedens ansatte
I 2020 er der tilsammen oplyst at være 
200 ansatte i de 22 virksomheder . Dette 
er 35 flere end året før. Gennemsnittet 
er steget og er højere end 2018 . 

 

Virksomhedernes alder  
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra det år virksomhedens seneste navn er 
etableret/registreret. 41% af virksomhederne har en alder mellem 11 til 20 år. Dernæst har 27% pct. af 
virksomhederne en alder mellem 6 til 10 år.  
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Afkast og soliditet 
I 2021 er virksomheder med en afkast-
ningsgrad (AG) over 8  %, og en solidi-
tetsgrad (SG) over 20  %, faldet 4  %, si-
den 2020 . Derudover er virksomheder 

med en AG under 8  % og en SG på over 
20  %, steget med tilsvarende 4  % i for-
hold til 2020 .

 Afkast og soliditet  
I 2021 er virksomheder med en afkastningsgrad (AG) over 8 pct., og en soliditetsgrad (SG) over 20 pct., 
faldet 4 pct., siden 2020. Derudover er virksomheder med en AG under 8 pct. og en SG på over 20 pct., 
steget med tilsvarende 4 pct. i forhold til 2020.  
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Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sam-
menhængen mellem egenkapital og ak-
tiver som et udtryk for, hvor godt rustet 
en virksomhed er til at modstå/bære 
større tab . Soliditetsgraden er let faldene 
over de seneste tre år, og er nede på et 

niveau, som ikke er tilfredsstillende . Af-
kastningsgraden er et nøgletal, som viser, 
om der kan generes overskud med den 
indskudte kapital . Afkastningsgraden er 
varierende over de seneste tre år .

 

Afkast og soliditet 
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem egenkapital og aktiver som et udtryk for, hvor 
godt rustet en virksomhed er til at modstå/bære større tab. Soliditetsgraden er let faldene over de seneste 
tre år, og er nede på et niveau, som ikke er tilfredsstillende. Afkastningsgraden er et nøgletal, som viser, om 
der kan generes overskud med den indskudte kapital. Afkastningsgraden er varierende over de seneste tre 
år.  
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 Fordeling af medlemmerne: 

Regioner                                      Virksomheder 

Nordjylland    2 

Midtjylland    4 

Syddanmark    7 

Hovedstaden    5 

Sjælland    4 

I alt 22 

 

Regionen med flest virksomheder 

Syddanmark er størst, da regionen er repræsenteret 
med 7 virksomheder, hvilket svarer til 32%. 
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Fordeling af nøgletal
De fleste virksomheder i analysen har 
en bruttofortjeneste mellem 1-5 mio . kr . 
og et års resultat mellem 0 og 1 mio . kr .  
Der er i 2021 sket en mindre omroke-

ring i fordelingskategorierne, som ender 
ud med en tilføjelse i kategorien med ne-
gativt bruttofortjeneste resultat .

Indtjening
Bruttofortjeneste, primært resultat og 
årets resultat er udtryk for en nedbryd-
ning af virksomhedens resultatposter i 
regnskabet .

For 2021 er disse poster gennemsnittet 
af de 22 virksomheder . Gennemsnittet af 
bruttofortjenesten for de 22 virksomhe-
der er 4 .004 t .kr . Gennemsnittet af det 
primære resultat er 476 t .kr . og årets 
resultat er på 282 t .kr . i gennemsnit for 
de 22 virksomheder . I perioden 2019 til 
2021 er der sket en stigning, hvor 2019-
2020 stigningen er større end 2020 til 
2021, så er stigningen dog fortsat . 
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Årets resultat
Der er nøjagtig samme fordeling i 2021 
som der var i 2020, hvor 86,4  % begge år 
har haft et positivt års resultat . 
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Balancen
Den gennemsnitlige balance pr . virksom-
hed ligger på 8 .087 t .kr ., hvilket er en for-
øgelse af balanceresultatet fra de foregå-
ende år . 
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GENNEMSNITLIG VAREBEHOLDNING PR . V IRKSOMHED Varebeholdning
Varebeholdningen er primært sammensat 
af værdien af maskiner (nye og brugte) og 
reservedele, der ligger på lager m .v . Den 
gennemsnitlig varebeholdning i 2021 pr . 
virksomhed er 5 .207 t .kr ., hvor det i 2020 
var 3 .974 t .kr ., her kan spørgsmålet om li-
kviditets hensyn komme op, da mere kapi-
tal er bundet op i varelageret .

Oversigt over alle virksomheder
De 9 virksomheder med soliditet under 
20 bør have konsolidering i fokus . Man 
kan arbejde med styrket kapitalgrundlag 
og egenkapital samt reduktion af balan-

cen . De 3 virksomheder med negativt 
nettoresultat kan evt . have behov for en 
drifts- og handleplan for optimering, øget 
salg m .v . for genopretning af indtjeningen . 

Nøgletal 

 Antal 
virksomheder

Soliditet 
under 0

Soliditet 
0< – <20

Soliditet 
20< - <30

Soliditet 
30< - <50

Soliditet 
50<

Negativt 
nettoresultat

A/S 6 1 1 2 1 1 0

ApS 16 2 5 2 6 1 3

I ALT 22 3 6 4 7 2 3

13 V IRKSOMHEDER:
MED SOLIDITET OVER 20

3 virksomheder har behov for en drifts- og handleplan for optimering, 
øget salg m.v. for genopregning af indtjeningen.

6 Aktieselskaber
16 Anpartsselskaber

13 Virksomheder med soliditet over 20
9 Virksomheder med soliditet under 20

3 Virksomheder med soliditet under 20  
og negativt årsresultat

22 Virksomheder
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DBL - Landbrugsmaskin-
mekaniker 2021
DBL-Landbrugsmaskinmekaniker blev 
afholdt på HEG i Aars den 11 . og 12 . no-
vember 2021 .

Der var præmierenerver for flere af del-
tagerne, da de pludselig stod i en uvant 
situation og skulle præstere på tid . Un-
dervisere og eksperter beroligede delta-
gerne med, at der var lavet så mange op-
gaver på hver maskine, at de ikke skulle 
forvente at nå 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 vandrepoka-
len med hjem . De øvrige placeringer gik 
til Emil Hedegaard Nielsen, Valtec Skan-
derborg, Malthe Thomsen, Brdr . Thor-
sen, og Carl Gornitzka fra Nexø Smede 
& Maskinforretning .

DBL-Landbrugsmaskinmekaniker skal i 
2022 efter sidste års aflysning af Agro-
mek endelig afholdes på den helt store 
scene udenfor HEG . Dansk Maskinhand-
lerforening og Maskinleverandørernes 
stand på Agromek danner i år rammen 
om konkurrencen fra den 29 . november 
– 2 . december .

DBL - Entreprenørmaskin-
mekaniker 2022
DBL-Entreprenørmaskinmekaniker blev 
i april i år afholdt på DM i Skills i Høng . 
Uddannelsesmessen dannede den per-
fekte ramme for konkurrencen, og virke-
lig mange unge var forbi .

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

Deltagerne arbejdede på skift på de fire 
maskiner fra Stenderup, Hydrema, Zep-

pelin og H . P . Entreprenørmaskiner, og 
på afslutningsdagen var der en samar-
bejdsøvelse .

Efter konkurrencen udtalte vinder Jan 
Aggerholm Andersen: ”Vi blev trænet i 
at arbejde under tidspres, mens nogen 
stod og kiggede os over skulderen – nøj-
agtig som til svendeprøven, og når man 
er ude hos en kunde . Det styrker ens 
koncentrationsevne . 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 rol-
lemodeller for andre unge. 330 finalister 
deltog, og begivenheden blev besøgt af 
67 .000 . 

DM i Skills i Høng 2022
Ud over konkurrencestanden for entre-
prenørmaskinmekanikere havde vi også 
en demostand for landbrugsmaskinme-
kanikere og handelsassistenter . 

Vi havde lavet et samarbejde med 
Ulands sekretariatet omkring standen, 
og de landbrugsmaskinmekanikere, der 
har været i Tanzania, var med. De lavede 
en konkurrence 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 

Rekruttering

Landbrugsmaskin mekanikerne til DBL 2021.
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med på deres tur, da de var ude for at 
punktere 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 besø-
gende fik en god oplevelse.

I 2023 deltager vi med en demostand, 
når DM i Skills afholdes i Fredericia i fe-
bruar .

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 
pandemien . 

WorldSkills skulle have været afholdt i 
Shanghai i oktober 2022, men blev af-
lyst 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 
med flere lande på benene? Alle er klar 
over, hvor stor og nærmest umulig en 
opgave det ville være, hvis det samlede 
arrangementet skulle flyttes til et andet 
land . Heldigvis har der været meget stor 
opbakning til at lave en ”special edition” 
af WorldSkills i 2022 . Dermed er det nu 
blevet således, at de mange faglige kon-
kurrencer bliver fordelt på 15 forskelli-
ge lande . Nogle afholdes samtidig med 
andre, andre afholdes på et andet tids-
punkt . Dermed er den store oplevelse 
med fælles show, indmarch, taler og stor 
præmieoverrækkelse blevet ændret til 
flere mindre ceremonier. Det skal helt 
sikkert nok blive godt – og dejligt at det 
bliver gennemført i stedet for at blive af-
lyst helt . 

Faget Heavy Vehicle Technology skal 
således afholde konkurrence i Salzburg 
i Østrig, i dagene 24. til 26. november. 
Deltageren fra Danmark er entrepre-
nørmaskinmekaniker Jan Aggerholm An-
dersen, Zeppelin Danmark i Aarhus .

EuroSkills 2023
EuroSkills 2023 var planlagt til at skulle 
afholdes i Sct . Petersborg, men blev af-
lyst umiddelbart efter Putins invasion af 
Ukraine . 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 i Polen . Vi gælder os 
allerede til at EuroSkills i 2025 rammer 
Danmark og Herning, det bliver en kæm-
pe oplevelse .

Rekruttering
Ud over de faste events, der løber af 
stablen med DBL, WorldSkills, EuroSkills 
og legatuddelinger, er der igangsat mange 

Deltagere og eksperter ved Danmarks 
Bedste Lærling – entreprenørmaskin-
mekaniker, som blev afholdt i forbindelse 
med DM i Skills i Høng i april 2020.

Ved DM i Skills i Høng havde vi en demostand for vores uddannelser, hvor vi fik hjælp af de lærlige, 
som i 2021 var i Tanzania i 6 ugers praktik.
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spændende tiltag i forhold til rekruttering 
af lærlinge og elever .

Agromek 2022
I 2018 var vores Live-værksted på Agro-
mek en stor succes og fik megen medie-
bevågenhed, og hele 61 % af de besø-
gende sagde i deres besøgsanalyse, at de 
havde været forbi vores stand .

Derfor skal succesen selvfølgelig gen-
tages ved Agromek i 2022 . Vi inviterer 
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 deres oplevel-
ser i maskinbranchen . Liveshows bliver 
streamet og sendt på vores sociale me-
dier og til skærme rundt i hallerne . De 
unge får derefter guidede ture rundt på 
Agromek og besøger forskellige af vores 
medlemmer, som har lyst til at fortælle 
de unge om at uddanne sig i netop deres 
virksomhed .

Derudover skal DBL-Landbrugsmaskin-
mekaniker for første gang rykke ud af 
værkstederne på HEG og ind på den sto-

re scene i MCH . Det bliver fantastisk at 
få den ekstra dimension 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 Re-
ality reparation på en maskine, da vi får 
besøg af tyske Craftguide .

Vi har også lovet Landbrugsmedierne at 
tage Læsernes Traktor 2 .0 med til Her-
ning, hvor de i år vil udlodde den til en 
heldig vinder .

Det bliver en virkelig spændende stand 
med masser af aktivitet og liv, og vi glæ-
der os til at vise det hele frem . 

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

Det er et super godt projekt, som med-
virker til, at mange flere unge kan træffe 
deres uddannelsesvalg på et velinforme-

ret grundlag, fordi de faktisk har hørt om, 
hvordan det er at tage en erhvervsud-
dannelse . 

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 rol-
lemodelkorpset

Vi håber, de kan bidrage til, at flere unge 
fra vores branche får lyst til at være rol-
lemodel for andre unge og dermed øge 
fokus på branchen, og de samtidig kan 
inspirere dem til at kigge vores vej, når 
de skal vælge uddannelse . 

Lærepladsoversigt
Vi har, igen i år, indsamlet ledige læreplad-
ser fra jer medlemmer, så vi kunne syn-
liggøre 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 
arrangementer . De er blevet lagt på vo-
res egne hjemmesider og facebooksider, 
og vores samarbejdspartnere har været 
gode til at gøre brug af dem .

Lærepladsoversigt.

Mikkel Fjord Kildal og 3 andre dygtige rollemo-
deller fra vores branche tager ud til folkeskoler 
og fortæller de unge, hvordan det er at tage en 
erhvervsuddannelse. På den måde håber de at 
kunne inspirere andre unge til at vælge branchen.
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Seneste version har vi haft med på DM i 
Skills, i Tivoli og til Maskiner under Broen .

Tivoli Food Festival
Vi har igen i år deltaget i Food Festival i 
Tivoli i København . Med os havde vi del-
tagere fra medlemsforretningerne Karl 
Mertz, S.D. Kjærsgaard og Semler. Med-
lemmerne stillede op med nogle flotte 
traktorer, en rendegraver, en traktor 
opbygget som skovningsmaskine og en 
servicevogn . 

HEG var også med . De havde deres bat-
teridrevne Weidemann gummihjulslæs-
ser med påbygget oplukker og så var læ-
sernes traktor også derinde . Forskellen 
på den lidt ældre Case-IH traktor og de 
nye flotte traktorer gav mange kommen-
tarer fra nogle, som kunne huske den æl-
dre traktor fra deres barndom . 

Mange af de besøgende kommenterede 
på de kæmpestore baghjul, som impo-
nerede med deres størrelse . Såvel børn 
som voksne stod gerne i kø for at åbne 
en sodavand med læsseren, og komme 
op at sidde i en af de flotte maskiner. 
Vores formål var selvfølgelig at brande 
branchen. Vi fik også sat fokus på uddan-
nelse, og de mange muligheder branchen 
kan tilbyde, hvilket vores rollemodel Mik-
kel fra Semler Agro var rigtig god til at 
formidle .

Video
Husk at bruge de videoer vi har lavet til 
brug for rekruttering til branchen . I vide-
oerne fortæller nogle af de unge i vores 
branche om deres uddannelser til hen-
holdsvis landbrugsmaskinmekaniker, en-
treprenørmaskinmekaniker og handels-
assistent. 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 me-
dier, og at I også kan bruge dem i jeres 
rekruttering . 

Filmene ligger på vores 
YouTube kanal:

Skolehjem: 
https://www .youtube .com/
watch?v=xZrVFXMzvoA 

Landbrugsmaskinmekaniker: 
https://www .youtube .com/watch?v=m-
M1pVy7zxC4 og https://www.youtube.
com/watch?v=t2CtJjHvGjs 

Handelsassistent: 
https://www .youtube .com/ 
watch?v=nrGFgGopi7U 

Entreprenørmaskin   mekaniker: 
https://www .youtube .com/
watch?v=QSyUiIFHVvs 

Fremtid
Vi vil over de næste år fortsat arbejde in-
tensivt med rekruttering . Vi arbejder på, 
at der kommer en ny opdateret hjem-
meside for uddannelserne, og 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 derfor også arbejde vide-
re med at være der, hvor vi møder de 
unge, der snart skal træffe deres uddan-
nelsesvalg . Det er blandt andet ude i sko-
lerne i rollemodelprojektet og på DM i 
Skills, hvor vi har unge med til at fortælle 
om deres uddannelse .  n

Tivoli Food Festival 2022
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Efter en hård opstart, har brugerne fundet deres hverdag i og med systemet . 

Der arbejdes fortsat på at udvikle systemet i samarbejde med udviklerne fra Sapera, Cloud Retail Systems . 

Der er oprettet en ERFA-gruppe på FaceBook, hvor Mads Bach er administrator . 

Ønsker du at være en del af ERFA-gruppen, finder du den her: facebook.com/groups/1075276436649184

Udvalget består af Peter Madsen og Mads Bach

UDDANNELSE:

Der er fortsat god dialog med HEG omkring grunduddannelse og efteruddannelse . Der er generelt positiv fe-
edback på de kurser, vores medlemmer har været med på . Vi vil fortsat gøre vores til at få nye og bedre kurser . 
På de udbudte kurser har der været fin tilslutning. Vi ønsker stadig at høre, hvilke ønsker I har til efteruddannelse. 
Kontakt meget gerne sekretariatet eller Mads Bach, hvis I har nogle ønsker . 

Udvalget består af Mads Bach

KONTRAKT-UDVALGET:

Formålet med dette udvalg er at sikre en konstruktiv dialog med importørerne af de største mærker vedr . 
forhandlerkontrakter og sikre en jævnbyrdig aftale . Vi har allerede haft en bred dialog med et par af de danske 
importører – og er nu i en opstartsdialog med de andre betydende importører, hvilket er forløbet meget positivt 
indtil videre . 

Et spændende aspekt er det internationale perspektiv i Climmar-samarbejdet . Climmar er beskrevet i detaljer 
andetsteds i denne beretning . Dette giver et helt andet perspektiv på forhandler-kontrakterne . Climmar repræ-
senterer flere tusinde forhandlere i en lang række europæiske lande – og har dermed et stærkt udgangspunkt for 
et godt forhandlingsmandat .

Udvalget består af Klaus Nissen og Mads Bach
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Vi har i dette beretningsår fået gennem-
ført flere kurser både i samarbejde med 
HEG og i eget regi . I foråret 2022 har vi 
også startet maskinbranchens egen sæl-
gerakademiuddannelse op . 

Den grundlæggende 
lederuddannelse
HEG tilbyder i samarbejde med DM-Aka-
demi ”Den grundlæggende lederuddan-
nelse” for medlemmer af de foreninger, 
som vi yder sekretariatsbistand til .

Uddannelsen er en standardiseret og 
anerkendt lederuddannelse, hvor 5 mo-
duler er bygget op omkring 6 forskelli-
ge 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-Aka-
demi betyder, at deltagerne på uddannel-
sen er fra samme type brancher, hvilket 
muliggør et øget fokus på brancherele-
vante problemstillinger og øger udbyttet 
af erfaringsudvekslingen . 

Samarbejdet betyder desuden, at 
HR-Partner Birgit Karlsen fra sekretari-
atet supplerer uddannelsen med emner 

indenfor den praktiske del af persona-
lejuraen . Der bliver gennemgået, hvor-
dan man håndterer forskellige konkrete 
problemstillinger korrekt og effektivt . 
Denne undervisning sker i tilknytning til 
den almindelige undervisning, hvilket gør, 
at emnerne bliver fordelt over flere mo-

duler . Samtidig sparer vores medlemmer 
både tid og penge, da der spares kursus-
dage . 

I december 2021 blev endnu et hold af 
ledere fra maskinbranchen færdige med 
”Den grundlæggende lederuddannelse” . 
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 Er-
hvervsakademi . 

Det første fag i sælgernes uddannelse var 
forretningsforståelse . Faget har til formål, 
at give sælgerne en grundlæggende for-
ståelse for de økonomiske sammenhæn-
ge i en virksomhed . ”De bliver klogere på 
egen virksomhed, men også på kunder-
nes, da de nu kan trække de væsentligste 
nøgletal ud af en virksomheds regnskab” 
siger underviser Lars Rye .

Selve eksamensdagen blev et sandt tri-
umftog for de 13 deltagere . Der blev 

Årets kurser

I januar 2021 afsluttede et nyt hold ledere Den Grundlæggende Lederuddannelse. De har gennem forløbet 
haft mulighed for at sparre med kollegaer fra branchen.

I 2022 startede vi branchens eget sælgerakademihold i samarbejde med HEG og Dania Erhvervsakademi.
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givet karakteren 12 i alt 8 gange, 3 delta-
gere fik 10 og 2 fik karakteren 7. Censor, 
der er en megen erfaren herre, og som 
til dagligt er chef i det private erhvervsliv 
udtalte umiddelbart efter sidste eksa-
men: ” Imponerende højt niveau – her 
slår jeg rekord i karaktergennemsnit, og 
jeg har været eksaminator og censor i 
mange sammenhænge gennem årene . 
Deltagerne får virkelig kombineret den 
lærte teori med egen praksis, og netop 
det, er jo hvad akademiforløbet drejer 
sig om . Han forsætter: ”Fantastisk, at de 
studerende via akademiforløbet får sat 
nye projekter i spil i deres virksomhed, 
som kan forbedre virksomhedens præ-
stationer”

De flotte resultater er skabt gennem ak-
tiv 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 ifht . branchens problemstillinger” . 
Han forsætter ”Det giver en masse, når 
deltagerne tager stoffet fra undervisning-
en med hjem i deres virksomheder, for 
at udvikle på rutiner, systemer, salgskon-
cepter m .v .”

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 virksomhederne . De 
har mødt stor velvillighed og nysgerrig-
hed fra deres chefer, som sagtens kan se 
værdien i at omsætte den nye viden til 
konkret værdi i virksomheden . 

Det næste akademifag, som sælgerne 
kaster sig over, er Salg og Salgspsykologi, 
der havde opstart den 20 . september .

Har du interesse i sælgerakademiuddan-
nelsen, så kontakt Dorthe Thomsen på 
dorthe@danskmaskinhandel.dk, så samler 
vi op på interesserede i forhold til at ud-
byde et nyt hold .

 Lederakademiuddannelse
11 . marts 2022 kunne de første 5 lede-
re fra maskinforretninger, som har gen-
nemført lederakademiuddannelsen på 
HEG, tørre sveden af panden, klappe 
sig selv og hinanden på skuldrene for en 
flot gennemført uddannelse. Karakter-
gennemsnittet var 11,5 i den afsluttende 
eksamen . 

De giver alle udtryk for, at de nu står 
på et helt andet fundament i forhold til 
deres funktion som ledere i maskinbran-
chen . 

”Denne uddannelse burde være obliga-
torisk for alle ledere og kommende le-
dere 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 Maskinforretning .

Gruppearbejde på sælgerakademiuddannelsen.

De føste 5 ledere som har gennemført branchens lederakademiuddannelse.
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Gå-hjem-møde om  
grøn omstilling
Flere og flere virksomheder bliver op-
mærksomme på, at der vil blive stillet 
stigende krav til dokumentation for f .eks . 
CO2-optimering, SDG-målsætninger m .v . 
for at kunne komme i betragtning som 
leverandør på offentlige udbud eller på 
levering til større virksomheder . 

Vi har derfor i år i forsøgt, via flere gå-
hjem-møder, at inspirere til, hvordan 
man kan gribe arbejdet med grøn omstil-
ling af sin virksomhed an .

På møderne gennemgik Carsten Færge 
bl .a . 

• Erhvervsstyrelsens beregnings-
program, 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, hvor-
dan du får hul på at arbejde med 
den grønne omstilling i din virksom-
hed, kan Carsten Færge kontaktes på: 
carsten@danskmaskinhandel.dk

HR-kursus
Vores HR-afdeling har i foråret afviklet 
tre HR-kurser tre forskellige steder i lan-
det . 

Kurset var for alle medarbejdere, som 
har berøring med personaleadministra-
tion, uanset om det er som ledere, mel-
lemledere eller administratorer . 

Kurset indeholdt bl .a . information om 
ledelsesret, ansættelser, opsigelser, bort-
visning, info om ferielov, 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 hvordan kan man  
forhindre det?

Seminaret var en ”opstrammer” på 
de faremomenter, som HR-afdelingen 
oplever, at ejer/leder ofte ikke er op-

mærksomme på i forhold til ansættel-
sesforhold . Det indeholdt gode råd og 
redskaber til rekruttering, lønforhandling, 
fastholdelse af medarbejdere, håndtering 
af sygefravær m .v .

Gå hjem-møde 
whistleblowerordning
Lovgivningen om whistleblowerord-
ningen 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 overtrædelser af væsentlige interne 
retningslinjer, i anonym form skal kunne 
indberettes til ledelsen . 

For virksomheder med 50-249 ansatte 
skal whistleblower-ordningen være im-
plementeret inden 17 . december 2023 .

Derfor har vi holdt infomøder om krave-
ne, og hvordan man håndterer det ude 
i virksomheden. Deltagerne fik også en 
introduktion til IT-systemet WhistleAd-
visor fra firmaet Legal Tech, som vi har 
lavet en brancheaftale med .

Har du brug for information om ordning-
en, kan Carsten Færge kontaktes på: 
carsten@danskmaskinhandel.dk n

Grøn omstilling i fokus på et af vores gå-hjem-møder i 2022.
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Arbejdsgiver- 
rådgivning
Generelt om DM-Arbejdsgiver 
DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverforening, som er en 
integreret del af Dansk Maskinhandlerforening og der-
udover har medlemmer udenfor Dansk Maskinhandler-
forening .

DM-Arbejdsgiver forhandler egne overenskomster med 
henholdsvis HK Privat og Dansk Metal/3F og er en del af 
Dansk Arbejdsgiverforening .

I Dansk Arbejdsgiverforening er DM-Arbejdsgiver aktiv 
i arbejdsgrupper, som involveres, når Dansk Arbejdsgi-
verforening deltager i lovforberedende forhandlinger og 
trepartsforhandlinger . 

I foråret 2023 vil overenskomstforhandlingerne fylde rig-
tig meget for DM-Arbejdsgiver .

Som medlem af Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger har I mulighed for at bliver organiseret i 
DM-Arbejdsgiver, der nok er en klassisk arbejdsgiverfor-
ening, men adskiller sig ved at være tæt på jeres dagligdag . 
I dag er ca . 20  % af medlemmerne i Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretninger også omfattet af DM-Ar-
bejdsgiver, men tallet er støt stigende .  

Medlemmer af Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retninger modtager nyhedsbreve fra DM-Arbejdsgiver, 
hvor vi fortæller om generelle problemstillinger indenfor 
ansættelsesretten, f . eks . ved ny lovgivning . Desuden vej-
leder vi i et vist omfang særligt i forhold til ansættelse af 
elever og lærlinge, herunder med hjælp til at forstå de 
overenskomster, som gælder for elever og lærlinge, når 
man ikke er omfattet af anden overenskomst .  Man er 
altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis man 
har overvejelser om at melde sig ind i DM-Arbejdsgiver . 
Vi vil typisk tilbyde at komme ud i virksomheden for at 
gennemgå, hvad det vil betyde for virksomheden at blive 
medlem af DM-Arbejdsgiver . 

Beretningsåret i DM-Arbejdsgiver
Hele 2021 var i lighed med 2020 i høj grad præget af 
Covid 19 og fyldte rigtig meget for DM-Arbejdsgiver . 
Året startede med nedlukning af alle de liberale er-
hverv og hele detailhandlen, også skoler og daginstitu-
tioner var lukkede, hvilket gav udfordringer for mange 
af vores medlemmer .  Det store lyspunkt var opstarten 
af vaccinationer .  

Vaccinationsprogrammet i Danmark forløb godt . Til 
trods for dette måtte 70  % af alle voksne danskere 
kæmpe med sygdommen fra november 2021 frem til 
februar 2022 . Det gav selvfølgelig en del forespørgs-
ler på håndteringen af fravær på grund af sygdom eller 
hjemsendelse af medarbejdere og deres børn . Des-
uden var der løbende ændringer af sygedagpengereg-
lerne, herunder reglerne for refusion mv . 

Alene i kalenderåret 2021 udsendte DM-Arbejdsgiver 
41 nyhedsbreve, kun omhandlende regler og retnings-
linjer i forbindelse med Corona . Fra februar i år blev 
alle Covid 19 restriktioner fjernet, da den ikke længere 
blev betegnet som en samfunds kritisk sygdom .

I skrivende stund har alle over 50 år modtaget tilbud 
om vaccinationsstik nr . 4, så nu er der kun tilbage at 
håbe, at Corona går over i historien som en ny influ-
enza variant.

I det forgange 1½ år har sekretariatet i samarbejde 
med HK Privat haft et stort fokus på efter- og vide-
reuddannelse og dermed brug af kompetencefonden . 
Der har været virksomhedsbesøg, webinarer, ny hjem-
meside og nyhedsbreve . 

Da forsamlingsforbuddet endelig blev ophævet, gav det 
plads til igen at gennemføre kurser rundt i landet . Kur-
sus i ansættelsesretslige problemstillinger under navnet 
”Arbejdsgiver - Er vi på Herrens mark”, blev afholdt 



SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/2022 SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/2022 25

i Kolding, Viborg og Ringsted med stor tilslutning fra 
medlemmerne . Desuden blev det muligt at afholde 
et mini-seminar, ”Hvad chefen ikke ved”, i forbindelse 
med Chefmøderne . Dette var målrettet til ledelsen i 
virksomhederne, hvor vi dels anviste et enkelt værktøj 
til effektiv rekruttering, dels forsøgte at skabe et over-
blik over de situationer, hvor ledelsen bør være mere 
opmærksom og ikke mindst en forståelse for, hvornår 
det er fornuftigt at kontakte HR i sekretariatet . Også 
her var der stor tilslutning .

Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver har - som al-
tid - bestået i generel og konkret rådgivning af med-
lemmerne . Vi hjælper virksomheden med hele forlø-
bet lige fra rekruttering til ophør af arbejdsforholdet . 
Det kan dreje sig om indgåelse af lokalaftaler, juridisk 
rådgivning, deltagelse i rundbordssamtaler, afholdelse 
af interne kurser eller forhandlinger med de faglige or-
ganisationer . Vi har desuden rådgivet om nedbringelse 
af sygefravær, efteruddannelse, opsigelser, advarsler, 
bortvisninger og mange andre ansættelsesrelaterede 
spørgsmål . Ledelsessparring er også en af de ting, vi 
bruger mere og mere tid på, og som medlemsvirksom-
hederne i øget omfang efterspørger . 

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

Under de senere års forsamlingsforbud og nedlukning-
er, er vi blevet væsentlig bedre til at bruge de digitale 
platforme til at kommunikere på . Vi kan i sekretaria-
tet se det positive i, at vi lynhurtigt kan få etableret 
et møde, hvor flere repræsentanter fra virksomheden 
kan deltage online i mødet med os . Desuden er det 
tydeligt, at medarbejderne i medlemsvirksomhederne 
har fundet ud af, hvor nemt det er at tilmelde sig et 
webinar og dermed øge sine kompetencer på en hurtig 
og effektiv måde . 

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

Der var stor opbakning til vores HR-kurser, som blev afholdt tre steder i landet.
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Samarbejdsaftaler
Willis forsikringsmægler
Brancheforeningen for Skov-Have-Park 
forretninger og Willis Towers Watson har 
etableret et samarbejde for at sikre med-
lemmerne en unik forsikringsaftale, som 
er skræddersyet til branchen . Willis grund-
læggende filosofi er, at forsikring skal være 
nemt, simpelt og dække når behovet opstår .
En normal forsikring består af en begrænset 
basisdækning med en lang række tilkøbsmu-
ligheder . Dette medfører en væsentlig risiko 
for manglende dækning ved skader, enten 
på grund af tidligere fravalg eller forglem-

melser . Willis forsikringsaftale tilbyder deri-
mod en meget bred standarddækning, hvor 
de normale tilkøbsdækninger automatisk er 
inkluderet . Dette giver medlemmerne tryg-
hed og den rigtige dækning, når behovet 
opstår . Endda til en meget konkurrencedyg-
tig præmie, da SHP som en del af Dansk 
Maskinhandlerforening, opnår en betydelig 
indkøbsfordel .

Du har mulighed for ganske uforpligtende 
at få et tilbud på dine forsikringer gennem 
Willis Towers Watson .

Kontaktperson:
Jacob Olesen, Key Account Manager
Telefon: +45 88 13 95 58
Mobil: +45 60 38 05 58
jacob .olesen@willistowerswatson .com
www .willistowerswatson .com
På vores hjemmeside under medlemsområdet 
finder du fuldmagt som skal udfyldes, hvis du 
ønsker et tilbud fra Willis .

PensionsSelskabet pension & 
health care services
Denne brancheaftale indeholder mulighed 
for pensionsordning til medlemsvirksomhe-
dernes ejerledere og jeres ansatte .

Der kan laves aftale for de medar-
bejdergrupper, som virksomheden 
ønsker:
• Medarbejdere uden overenskomst .
• Medarbejdere med overenskomst .
• Ledergruppen .

Fordele:
• Udbetaling til virksomheden ved længe- 
 revarende sygdom .
• Bedre sikkerhed ved sygdom .
• Lave administrationsomkostninger .
• Personlig rådgivning .
• Fleksibilitet .
• Sikring af medarbejderens børn ved  
 kritisk sygdom .
• Mulighed for sundhedsforsikring .
• Bedre vilkår på en fælles pensionsaftale .

Kontaktperson:
Stig Wetterstrøm
Telefon: +45 20 90 43 20
E-mail: swe@pensionsselskabet .dk

MediDyne
Aftalen med MediDyne om, at man kan købe 
deres Zoll hjertestartere til en fornuftig pris 
er stadig gældende . Det er også muligt at leje 
en hjertestarter igennem vores aftale med 
MediDyne .

Hvert år rammes ca . 4 .000 danskere af plud-
seligt, uventet hjertestop uden for hospi-
talerne . Ca . 10 % af disse personer overle-
ver . Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få 
minutter er afgørende . Hjertelungeredning 
er vigtig førstehjælp, men den mest effekti-
ve 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 registrere, 
hvordan du giver hjertemassage – og som gi-
ver 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 
Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til 
en hjertestarter . 

MediDyne
ZOLL hjertestarter
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Tripple Track  
Danmarks mest kendte trackingsystem 
I en branche med højværdi produkter som 
bil- og maskinbranchen er der mange kunder, 
som kan have et behov for den bedste sikring 
af deres anskaffelse . 

GPS sporingsenheder er for de fleste forsik-
ringsselskaber et krav når maskinen eller bilen 
overstiger en vis værdi .

Hvem er Tripple Track?
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 kun-
ders værdier .

Aftalegrundlag
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 ApS 
Rådgivning inden for finansiering, forret-
ningsudvikling og grøn omstilling .

Gennem en aftale med SHP tilbyder Car-
sten Færge og Zero Carbon sparring og 
rådgivning omkring Grøn Omstilling, og 
hvordan du bedst kommer i gang med 
CO2-beregning og FN’s 17 Verdensmål 
(SDG) . Det indledende møde (on-line) er 
gratis for medlemmer, og den efterfølgende 
udarbejdelse 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 medlemmer .
 
Finansiering
Carsten Færge har mange års erfaring med 
kapitalfremskaffelse og finansiering af virk-
somheder i forskellige brancher og kan 
derudover bidrage med sparring omkring 
generationsskifte, værdiberegning af virk-
somheder og et eventuelt videre forløb 
omkring salg af virksomhed . 

Kontaktperson:
Carsten Færge
Telefon: +45 21 64 76 12
carsten@danskmaskinhandel .dk  
www.zero-carbon.dk

  Nordea Finance Equipment
Aftalen med Nordea Finance Equipment har 
en række fordele for dig som medlem .
• Etableringsgebyr pr . sag kun 1 .000,- for kun- 
 den (standard 3 .000,-) .
• Nordea Finance Equipment etablerer eks- 
 traordinært leverandørsamarbejder med  
 årlig volumen mindre end 2 mio . kr .
• Fuld adgang til WEB-løsning 24/7 med kre- 
 ditgodkendelse og tilbudsudskrivning .

• Årlig provision/bonus på 0,5 pct. af finansie- 
 ringsvolumen til den enkelte forretning .
• Undervisning og præsentation af online  
 system og uddannelse i finansierings- 
 argumenter .
• Fuld adgang til Nordea Finance Equipment  
 finanserings rådgivere der dækker hele landet.
• E-signatur der letter administration og  
 papirgang markant .

Kontaktperson:
Claes Gregersen
Telefon: +45 61 20 94 88
Claes.gregersen@nordeafinance.com
www.nordeafinance.dk

Avista Oil Danmark A/S
Brancheforeningen for Skov-Have-Park 
Forretninger  har mulighed for at benytte 
aftalen indgået med Dansk Maskinhandler-
forening omkring afhentning af spildolier .

Aftalen omfatter:
• Gratis afhentning af spildolie, hvis det 
 overstiger 600 liter pr . gang .

• Ved afhentning af mindre end 600 liter pr .  
 gang opkræves håndteringsgebyr . Der  
 gives rabat på kr . 100,- til medlemmer .
• 10 % rabat på listepriser på opbevarings- 
 tanke, spildbakker og andet tilbehør, til de 
 kunder hvor de henter spildolie .
Se samarbejdsaftale på hjemmesiden under 
medlemsområdet .

Kontaktperson:
Tom Pedersen
Telefon: +45 30 55 96 95
tp@avista-oil .dk
www .avista-oil .dk
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Falck
For medlemmer med tilknytning til sekretaria-
tet er der indgået en 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 efter behov
• Hjertestarter
- Både leasing og kontant køb
• Falck Guard (Fire Trace – brandsluknings- 
 anlæg til maskine og pressere)
- Der er også mulighed for sidemands- 
 oplæring 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 .

De medlemmer der allerede i dag har en 
aftale med Falck, kan få tilpasset deres aftaler 
i forhold til de nye priser og muligheder ved 
at kontakte Flemming Nissen .

De af jer, der ikke har en aftale med Falck,  
vil blive kontaktet løbende i forhold til, om 
I har interesse i et besøg, hvor aftalen vil 
blive gennemgået . I er selvfølgelig også selv 
velkomne til at kontakte Flemming for at 
booke et møde .

Kontaktperson:
Flemming Nissen
Telefon: +45 30 34 96 84
flemming.nissen@falck.dk
www .Falck .dk
www .Falckteknik .dk

Samarbejdsaftaler – fortsat

Advokaternes 
Inkasso Service
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso 
og 20% rabat på advokatbistand . 

Konceptet er no-cure-no-pay, i det vi kun 
beregner et salær ved inddrivelse . Salæret 
består af 12% af fakturakravet samt de om-
kostninger, som skyldner skal betale, dvs . 
renter, salærer og gebyrer . Lykkes det ikke 
at inddrive kravet, er det gratis . Vi bereg-
ner et mindre salær, hvis du sender dit krav 
til os via en vores integrationer .

For behandling i fogedretten tager vi et 
fast beløb på 800 kr . ekskl . moms i salær, 
og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte 
beløb i tillæg hertil os .

Vi kontakter debitor på alle hensigtsmæssi-
ge måder, breve, mails og tlf . Hvis det efter 
en kreditvurdering af debitor giver mening, 
foretager vi udkørende fogedforretning .

Som advokatkontor behandler vi indsigel-
ser og giver møde i retten i alle sager uan-
set, om de løftes ud af småsagsprocessen . 
Prisen afhænger som udgangspunkt af tids-
forbruget .

Det er enkelt at oprette en sag via Ad-
vokaternes Inkasso Service hjemmeside 
www .inkassoadvokat .dk .

Bruger du Billy regnskabsprogram eller 
Minuba, kan du nu overføre dine ubetalte 
fakturaer og rykkerbreve til os direkte fra 
Billy eller Minuba .

Hvis du bruger e-conomic eller Dinero, kan 
du med fordele benytte dig af vores produkt 
”CloudCollect” som har integration til beg-
ge regnskabsprogrammer. Du finder Cloud-
Collect på adressen www .cloudcollect .dk

Kontaktperson:
Torben Stohn
Telefon: +45 88 53 55 53
info@inkassoadvokat .dk
www .inkassoadvokat .dk
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Louis Nielsen – Briller
Erhvervsaftale med Louis Nielsen giver til-
skud til 
• Skærmbriller
• Sikkerhedsbriller
• Arbejdsbriller 
• Medarbejderrabat på briller
• Synsprøver med udvidet 
 helbredsundersøgelse

Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller 
sker ved, at medarbejderen inden sit besøg 
hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvisition 
hos nærmeste leder .
For at jeres medarbejdere kan gøre brug af 
medarbejdertilbuddet, skal de have adgang til 
vores egen Louis Nielsen firmaside, hvor de 
kan udskrive deres personlige rabatkuponer .
Find hele aftalen og relevante blanketter på 
skovhavepark .dk under medlemsområdet 
og samarbejdsaftaler . 

Kontaktperson:
Mille Bach Oden
Telefon: +45 23 33 11 43
mille .oden@lyreco .com
www .lyreco .dk

Integrate 
Vi har i samarbejde med Integrate udviklet 
et certificeringssystem målrettet Skov-Ha-
ve-Park forretninger.  Målet med certifice-
ringsprocessen er at udvikle og forbedre 
forretningerne og dokumentere det med 
en certificering. 

Som certificeret Skov-Have-Park forretning 
har man dokumentation for at man:
• Har styr på salg, herunder forretnings- 
 områder, butik, kunder, salgsplanlægning mv .
• Har styr på interne processer, herunder  
 arbejdsgange, værksted, lager, systemer mv .
• Har en velfungerende organisation, her- 
 under ansvarsfordeling, roller, information mv .
• Har ambitioner og planer for fremtiden .

Forløbet udføres af Integrate sammen med 
virksomheden og består af et screeningsbe-
søg og en opfølgende indsats . Screenings-
besøget består af en indledende snak med 
ledelsen og rundvisning i virksomheden . 
Derefter foretager konsulenten screening 
af salg, processer og organisation . Herefter 
udarbejder konsulenten en rapport med 
anbefalinger . Denne rapport gennemgås 
grundigt i en drøftelse med ledelsen . Efter 
ca . 2 måneder afholdes et online møde 
med opfølgning på indsatsen og man mod-
tager et certifikat til display i forretningen. 

Vi anbefaler opfølgning og re-certificering 
hvert 2 . år . 

Kontaktperson:
Thomas Ulderup
Telefon: +45 40 83 58 88
tu@integrate .dk
www .integrate .dk

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis 
fragt på alle ordrer, rabatter på kontorartikler, 
tryksager, tonere, værnemidler samt catering-, 
aftørrings- og sikkerhedsprodukter .
Ingen minimumsbestilling .

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning
Brancheforeningen for Skov-Have-Park 
forretninger  og Dansk Arbejdsmiljø Råd-
givning har indgået en aftale om rådgivning 
indenfor arbejdsmiljø for foreningens med-
lemmer .
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder 
vejledning og opdatering i gældende lov-
givning, og har konsulenter, der er specielt 

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

uddannede til at rådgive netop maskinfor-
retninger indenfor de specielle forhold, der 
er gældende her .

Rådgivningen vil blive afregnet til en fast la-
vere pris, når man er medlem af foreningen .
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele 
Danmark og svarer på telefonen døgnets 
24 timer .



SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/202230

Samarbejdsaftaler – fortsat

K. Thomsen Udbudsrådgivning
K . Thomsen Udbudsrådgivning er en enkelt-
mandsvirksomhed, der yder konsulentbi-
stand til virksomheder, der ønsker at byde 
ind på offentlige udbud . Rådgivningen vari-
erer fra afklaringer af begreber i udbuds-
materialet til udformning af virksomhedens 
tilbud og alt derimellem . 
Offentlige udbudsprocesser er ofte be-
sværlige og tidskrævende . Specielt for min-
dre virksomheder som ikke nødvendigvis 
har ekspertisen eller tiden til at navigere 

den snørklede jura, der omgiver offentlige 
udbud . Dertil kommer, at offentlige insti-
tutioner, som fx kommuner og regioner, 
ikke nødvendigvis fokuserer på de samme 
kvalitetskrav som private kunder og andre 
erhvervsdrivende . Det er her, K . Thomsen 
Udbudsrådgivning kan bidrage med værdi-
fuld støtte .
K . Thomsen Udbudsrådgivning giver rabat 
på normal timepris for alle Sekretariatets 
medlemmer .

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

Falck Healthcare
Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp . 
Derfor er der indgået en aftale om Krise-
hjælp til ejerledere med Falck Healthcare 
som en del af medlemskabet i Branchefor-
eningen for Skov-Have-Park forretninger .
Formålet med dette er at forebygge psy-
kiske eftervirkninger hos foreningens med-
lemmer efter arbejds- og privatrelaterede 
hændelser .

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en re-
sponstid på max 4 timer fra kunden kon-

takter Rådgivningscenteret til psykologens 
første face-to-face kontakt med klienten 
overalt i Danmark .

Alvorlige hændelser: 
Foreningens medlemmer dækkes i 
tilfælde af:
• Ulykker .
• Dødsfald .
• Vold og trusler om vold herunder røveri 
 og røveriforsøg .
• Medarbejderens alvorlige sygdom og  
 død (herunder dækkes også nærmeste 
 pårørende) .

Kontaktperson:
Falck Healthcares Psykologiske 
Rådgivningscenter
Ring døgnet rundt på telefon 
+45 70 10 20 12

Scandic
Sekretariatet har indgået en brancheaftale 
med Scandic-hotellerne i Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Tyskland og Polen . Aftalen 
gælder for alle medlemmer tilknyttet sekre-
tariat og deres ansatte, den kan også bruges 
privat .
Aftalen gælder rabat på overnatning i oven-
nævnte lande samt rabat på møder der af-
holdes på danske Scandic-hoteller .
Aftalen må gerne bruges privat, bookingen 
skal foretages via Scandics Websites eller 

app . Tilmelder man sig deres loyalitetspro-
gram Scandic Friends, kan man som med-
lem 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 bonusnæt-
ter samt giver dig ekstra fordele hos deres 
partnere .
Find hele aftalen på skovhavepark .dk under 
medlemsområdet og samarbejdsaftaler .
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Maskinhandleren 
Vi har igen i år udgivet 4 numre af vo-
res branchemagasin Maskinhandleren . 
Formålet med Maskinhandleren er at 
formidle information og gode historier 
til de medarbejdere, der er ansat i virk-
somhederne . Men også at vise udadtil – 
til kunder, potentielle medarbejdere og 
samarbejdspartnere – at vi er en moder-
ne branche, hvor der sker mange spæn-
dende ting, og hvor der arbejder mange 
interessante og inspirerende personer . 
Magasinet omhandler og distribueres 
til medlemmer i både Brancheforening 
for Skov-Have-Park forretninger, Dansk 
Maskinhandlerforening, Maskinleveran-
dørerne, og i efteråret 2022 er også 
medlemmerne af GAFSAM begyndt at 
modtage magasinet . 

Alle fire foreninger under DM-sekreta-
riatet har mange fælles snitflader og kan 
derfor have gavn af at høre hinandens 
positive og inspirerende historier . 

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

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

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

Vi planlægger, at 2023 bliver året, hvor vi 
får igangsat processen med at få opdate-
ret vores hjemmeside med fokus på øget 
brugervenlighed for jer som medlemmer .

Facebook 
Facebook er stadig et godt medie til at få 
delt sine budskaber med mange .

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

Facebook .com/SkovHaveParkBranche-
forening

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 

#04/2021 #01/2022 #02/2022

#03/2022

Maskinhandleren
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• Almas Park & Fritid A/S

• BMI A/S

• DCM Cykler & Have/Park-Maskiner ApS

• Elite park og Have ApS

• Fredensborg Skov og Have ApS 

• Fyns Minitraktor

• Grenaa Skov & Have 

• Hellisen Outdoor ApS

• Herning Skov, Have & Park Maskiner ApS

• Ingvard Madsen ApS

• JB Motorservice

• JE Park & Skovservice ApS

• Jongshøj Maskiner

• JR Maskincenter

• Jysk Have- & Parkmaskiner ApS

• K. Sjødahl

• Københavns Maskinservice ApS

• Lading Maskinforretning ApS

• Lyngtek

• Malle Skov & Have

• Maskincenter Odense ApS

• Mertz Skov & Have A/S

• MF Maskinservice

• Minitraktorgården

• Motorcentrum A/S

• Semler Agro A/S

• SJ Teknik

• Skov & Have Sorø ApS

• Sønderborg Skov Park og Have ApS

• ThorTek A/S

• Varde Have & Skovmaskiner ApS

• Vedbæk Skov & Park ApS

• Viborg Havemaskiner 

• Ærø Maskiner og VVS A/S

•  Aagaard Maskiner & Udlejning

•

•

•

•

•

•
•

•

•••
•

•

••
••

••

•

•
•

••

•

••

•
•

•
•

•

•

••

•
•••

••

•

••

•

•
•

 Medlemsvirksomheder
Pr. 20. oktober 2022

35 medlemsvirksomheder med 
48 udsalgssteder
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Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem 

Henrik Bøgebjerg, 
Viborg Havemaskiner,  Viborg

Henrik har været indehaver af   Viborg Havemaskiner siden februar 2011 . Han overtog virksomheden 
fra sine forældre, der startede tilbage i 1989 . Henrik har stor fokus på værkstedet og på at holde 
gamle maskiner kørende, så forbrugerne ikke bare smider godt gammelt grej ud og erstatter det af 
nyt i en dårligere kvalitet .

Bestyrelsesmedlem 

Allan Hougaard Sørensen,
Elite Park & Have ApS, Åbyhøj

Allan er uddannet Automekaniker med speciale som servicetekniker og arbejdede i autobranchen i 
12 år . Han startede hos Elite Park & Have i 2006 som mekaniker . I 2008 blev han medejer og overtog 
forretningen sammen med sin kone Mette i 2017 .

Bestyrelsesmedlem 

Bruno Lyngsøe, 
Lyngtek, Ribe

Bruno har været i branchen i mere end 20 år. I 2004 købte han firmaet, hvor han var ansat 
og har siden da løbende udvidet butik og lagerfaciliteter samt bygget nyt værksted .

Næstformand 

Peter Madsen, 
Ingvard Madsen ApS, Kolding

Peter har arbejdet i branchen siden 2003 og været selvstændig siden 2007 . Inden Peter kom 
ind i branchen, blev han udlært elektriker og arbejdede med det i 11 år .

Formand 

Mads Bach, 
Københavns Maskinservice ApS, Hvidovre

Mads købte i 2013 en forretning, der trængte til et frisk pust . Han kommer fra den 
administrative grossistdel i autobranchen, og har senest været Canvas-sælger til 
autoværksteder .

Bestyrelsen har i beretningsperioden afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 1 online.



SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2021/202234

Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger er stiftet 8 . november 2016 . 
Foreningens formål er at fremme med-
lemmernes erhvervsinteresser og styrke 
sammenholdet blandt Skov-Have-Park 
forretninger i Danmark .

Vi har fokus på alt det, man bedst løf-
ter i fællesskab . Til at hjælpe bestyrelsen 
med den opgave, har vi et sekretariat, 
som også er sekretariat for Dansk Ma-
skinhandlerforening, Maskinleverandø-
rerne og GAFSAM, og dermed har mere 
end 100 års erfaring i at løse branche- 
udfordringer både hos det enkelte med-
lem og i forhold til leverandører, kunder 
og det omgivne samfund .

Det har du adgang til 
som medlem:
• Rådgivning om drift og forretnings- 
 metoder – strategi .
• Juridisk vejledning i forbindelse med 
 arbejdsret og salgsjura .
• Rådgivning ved virksomhedsophør/
 -overdragelse og generationsskifte .
• Rådgivning om leverandør- og for-
 handlerkontrakter .
• Rådgivning om færdselsregler .
• Rådgivning om arbejdsmiljø . 
• Fordelagtige aftaler med vores sam-
 arbejdspartnere indenfor forsikring, 
 leasing, afhentning af spildolie, inkasso, 
 kriseberedskab m .m . 
• Månedligt modtage relevant branche-
 information via e-mail .
• Adgang til diverse kurser, info- og 
 medlemsmøder – ofte gratis .
• Diverse blanketter, kontrakter, mærka-
 ter og tjeklister tilpasset branchen .

Mads Bach
Københavns Maskinservice
Jeg startede som udefrakommende uden 
ret meget kendskab til branchen og det 
sammenhold, der findes konkollegaer imel-
lem .  At være en del af brancheforeningen 
gav i starten mulighed for at deltage i gene-
ralforsamlingerne, hvor man mødte mange 
nye kollegaer og fik en snak om stort og 
småt, samt nye ideer til sin egen forretning . 
Senere har jeg personligt fået langt større 
indsigt i branchen i forbindelse med det 
bestyrelsesarbejde, jeg har deltaget i .

Jeg har deltaget i uddannelsesudvalget, og 
har været med til at skubbe på for at få fle-
re brancherettede AMU-kurser på HEG . 
Senest er det lykkedes at få lavet en over-
bygning til materiel-mekanikeruddannel-
sen, der forhåbentlig snart bliver sat i værk .

Tager det ikke en masse tid, når man in-
volverer sig på denne måde? Nej det sy-
nes jeg faktisk ikke . Det handler om 5-6 
dage om året, jeg bruger,  hvor jeg føler,  
at jeg personligt har mere med hjem, end 
jeg har investeret i at deltage med min 
tid . Jeg har bl .a . stor glæde af at deltage 
på chefmøder,  hvor det er ledere fra alle 
de brancheforeninger, som er under se-
kretariatet, der deltager .  Her er der altid 
et inspirerende tema fra spændende ind-
lægsholdere, og jeg får i den grad mulig-
hed for at udvide mit netværk . 

Sekretariatet er et af de stærkeste aktiver, 
man får ved at være medlem af Branche-
forening for Skov-Have-Park forretninger .  
Der sidder så meget viden samlet på et sted, 
og de er altid klar til at vejlede og hjælpe . 

Peter Madsen
Ingvard Madsen
Jeg var med til at tage initiativ til forening- 
en, fordi jeg synes vores type forretninger 
manglede et sted at gå hen med vores  
udfordringer .

I sekretariatet får jeg bl .a . hjælp til forskel-
lige juridiske spørgsmål . Det gælder både 
i forhold til salgsjura, og da jeg også er 
en del af DM-Arbejdsgiver, får jeg bistand 
i forhold til ansættelser og afskedigelser . 
Jeg har også fået hjælp i forbindelse med 
en dygtig medarbejder, som fik brug for 
et flex-job. Her bistod sekretariatet i 
forhold til at få en aftale i stand, så det 
fungerer for både os og medarbejderen .

Jeg har også fået god rådgivning i færd-
selsrelaterede spørgsmål . Noget af det 
seneste, jeg havde brug for ekstra viden 
omkring, var info om lys på motorredska-
ber, som kører på offentlige arealer . Her 
er det fantastisk, at hjælpen kun er et op-
kald væk, fordi der i sekretariatet sidder 
en enorm bank af viden omkring diverse 
brancherelaterede spørgsmål . 

Et virkelig spændende projekt, jeg har 
været med i, er udvikling af et IT-system 
sammen med Cloud Retail Systems, som 
er målrettet vores branche . Jeg er både 
glad og stolt over, at vi nu står med et 
system, som gør vores hverdag så me-
get lettere, og jeg håber, at rigtig mange 
af vores medlemmer i fremtiden får stor 
glæde af det . 

Mange fordele i 
et stærkt fællesskab
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Det har vi fået gennem 
vores medlemskab af

Brancheforening for Skov-
Have-Park forretninger

”
Etisk regelsæt

for Brancheforening for 
SKOV-HAVE-PARK forretninger

Generelt
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers med-
lemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder 
under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel 
branchens som medlemmernes almene omdømme.

Miljø 
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers medlem-
mer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittigheds-
fuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, samfundet 
pålægger og forventer af branchen.

Medarbejdere 
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers med-
lemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling 
af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af 
nationalitet, køn, religion eller lignende.

Fair konkurrence 
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers medlem-
mer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger 
om andre virksomheder, enkeltpersoner ansat i de virksom-
heder eller deres produkter.

Agenturer 
Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agen-
turskift sker uden skade for branchens kundekreds og bran-
chen generelt.

Fælles arrangementer, udstillinger mm. 
Deltagelse i fælles arrangementer, udstillinger må ikke på un-
fair vis udnyttes til egen fordel, men skal finde sted på fair 
konkurrencemæssige vilkår. 

Orientering og håndhævelse 
Det påhviler medlemsvirksomhederne at orientere deres 
ansatte og eventuelle forhandlere om Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretningers etiske regler og medvirke til, 
at disse overholdes.

Bruno Lyngsøe
Lyngtek
Jeg får mange gode ting gennem bran-
cheforeningen, men senest har jeg været 
igennem et virkelig spændende certifi-
ceringsforløb, som foreningen tilbyder 
gennem en af vores samarbejdspartnere . 

Det gik jo egentlig meget godt i forret-
ningen . Alligevel synes jeg, det kunne 
være spændende at få en udefrakom-
mende til at gennemgå min forretning 
for at se, om der var områder, der kunne 
optimeres . Jeg havde selvfølgelig nogle 
ideer om, hvor vi er på vej hen som virk-
somhed, men hverdagen fylder meget, og 
man bliver nok lidt nørdet og går med 
skyklapper på . 

Vi gennemgik sammen min virksomhed 
fra ende til anden både i forhold til salg, 
organisation og interne processer . På bag-
kant af det her forløb, står jeg med en 
rapport og en prioriteret handlingsplan 
med løsningsmuligheder for min forret-
ning . Det har givet mig en bedre indsigt, 
fordi der kom en udefra og sagde sin 
helt ærlige mening . Processen har også 
sat tanker i gang om, hvordan jeg ser min 
virksomhed udvikle sig på længere sigt . 
Det er jo ikke et spørgsmål, man kan ven-
te med at tage stilling til, når man er 65 . 

Forløbet har helt klart været tiden og 
pengene værd . Det er bare ikke noget, 
man kan gøre selv, dertil fylder hver- 
dagen simpelthen for meget . n 



Brancheforening for 

forretninger 

www.skovhavepark.dk

Facebook.com/SkovHaveParkBrancheforening/
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