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Ledelsesp tegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt rsrapporten for 1. januar - 31. 
december 2022 for Jysk Landbrug. 

rsrapporten afl gges i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven 
med de afvigelser, der f lger af foreningens s rlige forhold. 

Det er vores opfattelse at rsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabs ret 1. januar - 31. december 2022.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg relse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Billund, den 9. marts 2023 

Underskrevet via Penneo af: 

Direktion/Sekret r Stine Bundgaard 

Bestyrelsen Hans Chr. G melke, formand 
  Anders Stensgaard, n stformand 
  Jakob Jessen 
  Anne-Marie Kragsig Pedersen 
  Martin Doctor J rgensen 
  Lars Fomsgaard Hansen 
  Torben Jonasen 
  Allan Pedersen 



4 

Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Til medlemmerne af Jysk Landbrug 

Konklusion 
Vi har revideret rsregnskabet for Jysk Landbrug for regnskabs ret 1. januar - 31. december 2022, 
der omfatter resultatopg relse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. rsregn-
skabet udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med de tilret-
ninger, der f lger af foreningens s rlige forhold. 

Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktivite-
ter for regnskabs ret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med regnskabspraksis, 
svarende til rsregnskabsloven med de tilretninger, der f lger af foreningens s rlige forhold. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udf rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er g ldende i Danmark. Vores ansvar if lge disse standarder og krav er n r-
mere beskrevet i revisionsp tegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet . 
Vi er uafh ngige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi-
sorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, ligesom vi har op-
fyldt vores vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opn ede revisionsbevis er tilstr kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for rsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med de tilretninger, der f l-
ger af foreningens s rlige forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for n dvendig for at udarbejde et rsregnskab uden v sentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
s tte driften, at oplyse om forhold vedr rende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde rsregnskabet p  grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at g re dette. 
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Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet 
Vores m l er at opn  h j grad af sikkerhed for, om rsregnskabet som helhed er uden v sentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp tegning 
med en konklusion. H j grad af sikkerhed er et h jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, altid vil afd kke v sentlig fejlinformation, n r 
s dan findes. Fejlinformationer kan opst  som f lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
v sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p
de konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne tr ffer p  grundlag af rsregnskabet. 

Som led i en revision, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for v sentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf rer revisionshandlinger som reaktion p
disse risici samt opn r revisionsbevis, der er tilstr kkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage v sentlig fejlinformation for rsaget af besvigel-
ser er h jere end ved v sentlig fejlinformation for rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensv rgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsides ttelse af 
intern kontrol. 

Opn r vi forst else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omst ndighederne, men ikke for at kunne ud-
trykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsm ssige sk n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af rsregnskabet p  grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der p  grundlag af det opn ede revisionsbevis er 
v sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om virksomhedens evne til at forts tte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v sentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionsp tegning g re opm rksom p  oplysninger herom i rs-
regnskabet eller, hvis s danne oplysninger ikke er tilstr kkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret p  det revisionsbevis, der er opn et frem til datoen for vores 
revisionsp tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf re, at virksomheden 
ikke l ngere kan forts tte driften. 

Tager vi stilling til den samlede pr sentation, struktur og indhold af rsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder p  en s dan m de, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den verste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
m ssige placering af revisionen samt betydelige revisionsm ssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om rsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af rsregnskabet er det vores ansvar at l se ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er v sentligt inkonsistent med rsregnskabet 
eller vores viden opn et ved revisionen eller p  anden m de synes at indeholde v sentlig fejlin-
formation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kr vede oplysninger i 
henhold til rsregnskabsloven. 

Baseret p  det udf rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med rsregnskabslovens krav. Vi 
har ikke fundet v sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Holstebro, den 9. marts 2023 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

Per Lund Nielsen 
Statsaut. revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningsnavn Jysk Landbrug 
  Majsmarken 1 
  7190 Billund 

Bestyrelse Hans Chr. G melke (formand) 
  Anders Stensgaard (n stformand) 
  Jakob Jessen 
  Anne-Marie Kragsig Pedersen 
  Martin Doctor J rgensen 
  Lars Fomsgaard Hansen 
  Torben Jonasen 
  Allan Pedersen   
   
Direktion/sekret r Stine Bundgaard 

Revision Beierholm 
  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
  Sletten 45 
  7500 Holstebro 

Pengeinstitut Nykredit 
  Kalvebod 1-3 
  1780 K benhavn V  

rsrapporten er godkendt p  foreningens generalforsamling.

Dato 14. marts 2023 

Dirigent                          
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet 

Klima og klimapartnerskaber  
I Danmark st r landbruget ca. for 1/3 af den nationale CO2-udledning, og s vel lands- som kom-
munalpolitikere har fokus p , hvordan landbruget b rer sig ad. De seneste opg relser fra 2019 
viser f lgende CO2-udledninger fra landbruget: Billund Kommune 64 %, Vejen Kommune 57 % 
og Vejle Kommune 36 %.  
Udledningen skal nedbringes for alle sektorer i Danmark. Et flertal i Folketinget nsker at 
skubbe p  landbrugets CO2-reduktion ved at indf re en CO2-afgift.  
Foreningen har arbejdet p  at skabe forst else for n dvendigheden af en gr n, konomisk b -
redygtig omstilling b de ved prim rproducenterne men ogs  ved beslutningstagerne lokalt 
som nationalt. 
Alle tre kommuner har tilsluttet sig Realdanias DK2020, hvorved kommunerne forpligtiger sig til 
at udvikle lokale klimahandleplaner. Vi har i 2021 indg et et partnerskab med Vejen- og Vejle 
Kommuner og forventer at kunne indg  en partnerskabsaftale med Billund i Kommune i 2023. 
Igennem partnerskaberne vil vi s tte fokus p  muligheder og l sninger, s  vi ved f lles hj lp 
finder gode rammer for den gr nne omstilling af landbruget lokalt.  

Lavbund-, v d- og miniv domr der 
Interessen for etablering af miniv domr der er faldende i vores omr de. Dog er potentialet for 
etablering af nye miniv domr der ogs  ret begr nset, da de lokale forhold, herunder jordtype, 
dr n- og faldforhold g r det sv rt at finde egnede placeringer. I 2022 blev der s gt tilskud til 2 
miniv domr der i vores omr de (2019: 11 miniv domr der, 2020: 4 miniv domr der, 2021: 5 
miniv domr der). Der er blevet etableret 3 miniv domr der i 2022, og der forventes etableret 
yderligere 6-8 miniv domr der i 2023. 
Vi oplever fortsat en stor interesse for at indg  i v domr de- og lavbundsprojekter, og vi mod-
tager l bende nye henvendelser fra lodsejere, der nsker at udtage lavbundsjorde. Vi samarbej-
der med de forskellige kommuner og enheder ved Naturstyrelsen om indsatsen, og lige nu er vi 
involveret i flere store v domr de- og lavbundsprojekter p  forskellige stadier.  
I l bet af 2022 har vi dog ogs  oplevet flere st rre barrierer for udtagning af lavbundsjorde, og 
der er efterh nden mange interesser for udnyttelsen af disse arealer, herunder skovrejsning, 
klimakreditter, solceller, udl gning af 4 % ikke-produktive arealer, fjernbrak m.m. 
Den 1. juli 2022 tr dte et forbud i kraft mod g dskning, spr jtning og oml gning af 3-arealer. 
Det har skabt tvivl om, hvilken kompensation lodsejerne kan modtage, n r de indg r i et projekt 
med et 3-areal. Samtidigt har det v ret rsag til, at flere igangv rende projekter blev sat i 
bero, og lodsejere har v ret mere tilbageholdende med at byde ind med nye omr der til ud-
tagning af lavbundsjorde. Vi forventer at f  en afklaring p  dette i starten af 2023. 
Udtagning af lavbundsjorde er det mest effektive virkemiddel, landbruget har til at nedbringe 
sin CO2-udledning, og vi forventer, at der vil komme et endnu st rre fokus p  det de kommende 

r. Med et get fokus p  driften af disse arealer fra bl.a. banker, kreditforeninger, Arla og den 
varslede CO2-afgift p  landbruget vil incitamentet for at indg  i et lavbundsprojekt i fremtiden 
formentlig blive endnu st rre.  

Vandomr deplan III 
Ved rsskiftet 2021/2022 sendte Milj styrelsen et udkast til Vandomr deplan III (VP3) i 6 m ne-
ders h ring frem til sommerferien. Foreningen indsendte et f lles h ringssvar sammen med 9 
andre sydjyske landboorganisationer.  
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Ledelsesberetning

I h ringssvaret skrev vi bl.a. om det manglende fokus p  klimaforandringernes effekt p  vand-
milj et i Vadehavet, det ensidige fokus p  kv lstof som g r blind  for andre v sentlige para-
metre samt at indsatskravene er uden proportionalitet  i oplandet til Vadehavet skal der redu-
ceres med 20 % af den samlede danske m ls tning.  
Vandl bene er ogs  en del af VP3, og her kredsede vores bem rkninger bl.a. om, at langt flere 
vandl b b r udpeges som st rkt modificerede vandl b, og at disse b r udg  af planerne, klima-
forandringerne p virker b de afvandingsbehovet og vandl bsbiologien og en opfordring til, at 
okkeranl ggene anerkendes for deres N og P-reducerende effekter. Ved udgangen af 2022 var 
den endelige VP3 endnu ikke politisk vedtaget. 

Kystvandr d 
Foreningen har sammen med 13 vrige interessenter ans gt Milj styrelsen om penge til at ned-
s tte et lokalt kystvandr d til Vadehavet. Kystvandr det skal igangs tte unders gelser, der 
skal belyse transporten af n rringstoffer til Vadehavet fra andre lande, fosfors p virkning af 
vandmilj et m.m. Ved udgangen af 2022 har Milj styrelsen endnu ikke offentliggjort, om kyst-
vandr det til Vadehavet tildeles de ans gte midler. 

PFAS 
PFAS er navnet p  en r kke flourstoffer, der bl.a. bruges i industrien, og som kan v re syg-
domsfremkaldende ved mennesker. Et af stofferne i denne gruppe hedder PFOS. PFOS har tidli-
gere v ret anvendt i bl.a. brandskum, men denne anvendelse har v ret forbudt de seneste r. 
Ved en n rmere analyse af arealer rundt om i kommunerne er PFOS blevet fundet i mindre 
m ngder.   
Naturpleje og afgr sning i de forurenede omr der kan give problemer, da PFAS ophober sig i 
dyrene. PFAS har ind til 2022 v ret et ukendt problem i Danmark, og derfor rammes landm nd 
med afgr ssende dyr helt uventet at disse problemer. Sammen med Landbrug & F devarer har 
vi kontakt til myndighederne.  Der er brug for mere klarhed over, hvem og hvordan vi h ndterer 
disse sager.  

Vandl b og afvanding 
I efter ret satte vi fokus p  vandl bsvedligeholdet i Vejen Kommune. Vi afviklede m det i f l-
lesskab med Vejen Kommunes forvaltning og det politiske niveau i kommunen. Det var et godt 
m de, hvor den direkte dialog var i fokus. 

Drikkevand 
I till gsaftaletekst til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er der enighed blandt aftale parti-
erne om, at indsatsen rundt om i landet skal politisk evalueres. Folketingsvalget den 1. novem-
ber og det efterf lgende arbejde med at danne en regering g r, at indsatsen endnu ikke er ble-
vet vurderet ved udgangen af 2022. 
Mange aftaler om pesticidfri drift i Vejle, Vejen og Billund Kommuner er p  plads, men der 
mangler endnu at blive indg et aftaler.   

Markvanding 
I vores landsdel er markvanding en n dvendighed for en ordentlig h st, n r nedb ren i for rs- 
og sommerm nederne udebliver. Vi deltager aktivt i Task Force Gruppen Markvanding for hele 
tiden at arbejde for retten til markvand. Vi arbejder sammen med Task Force Markvanding for, 
at vores medlemmer ogs  i fremtiden har ret til markvand.  
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Ledelsesberetning

Task Force Skadevoldende vildt 
Problemerne med afgr deskader efter vildt har i mange r v ret et tiltagende problem. Task 
Force Skadevoldende Vildt l fter aktuelle problemstillinger og s tter fokus p  mulige l sninger. 
I vores landsdel er det s rligt krondyr og r ger (og andre fuglearter), der truer den rlige h st. 
Men ogs  ulv, b ver og andre dyregrupper udg r et stigende problem for landbrugsdriften i 
vores omr de. 

Faunastriber 
B de Vejen og Billund Kommuner er en del af konceptet Faunastriber. I de to kommuner blev 
der samlet s et 17,6 kilometer nye faunastriber i 2022. Da fr blandingen, der bruges til etable-
ring af faunastriber, er fler rig, forventer vi, at der stadig st r mindst 10 kilometer fra 2021.  

Form let med faunastriber er at tilgodese en lang r kke insekter, fugle og pattedyr i agerlan-
det. I 2023 tilbydes fortsat etablering af faunastriber, og her bliver det en oplagt mulig at etab-
lere faunastriber som en del af de kr vede 4 % brakl gning. Vi arbejder ogs  p  at videreud-
vikle konceptet, s  vi forh bentligt ogs  kan tilbyde ops tning af fuglekasser i 2023. 

Kommunalt samarbejde 
Foreningen afholder rlige dialogm der med Vejen, Billund, Vejle og Kolding Kommuner. Kom-
munerne udviser en oprigtig interesse for landbrugserhvervet, og der er et nske fra alle parter 
om et godt samarbejdsklima.   

Landspolitisk engagement
Det landspolitiske arbejde i forhold til Folketinget og regeringen p virker Jysk Landbrug via egne 
initiativer og igennem direkte kontakt til prim rbestyrelsen i Landbrug & F devarer. 

Samfundskontakt 
Vigtigheden af samfundskontakt er ikke blevet mindre, og vi har fortsat fuldt fokus p  at f  flest 
muligt ud at bes ge vores mange medlemmer. Desv rre frav lger mange skoler og b rneha-
ver at tage p  landet, da de ikke har penge til transporten. Det er en udfordring, vi gerne vil 
v re med til at l se, og derfor har vi i 2022 meddelt daginstitutionerne og skolerne i vores for-
eningsomr de, at vi betaler bustransporten, hvis de vil bruge en dag p  landet ved et af vores 
medlemmer.  
Det etablerede netv rk af skolelandbrug i regi af Landbrug & F devarer forts tter, ligesom det 

rlige arrangement med bent Landbrug 3. s ndag i september er en del vores aktiviteter.  

Medlemsarrangementer 
Igennem 2022 har foreningen afholdt/deltaget i en r kke medlemsarrangementer: 

konomiaften  fokus p  resultaterne for 2022 og et kig fremad 
Klimadag i samarbejde med SAGRO og SEGES 
Hovborg Kartoffelfestival  

bent Landbrug 3. s ndag i september 
Medlemsarrangement - F devarer og klimakrise 
Medlemsarrangement sammen med Grindsted Landbrugsskole  Fuld fart frem! 
S ndagsbrunch p  Hovborg kro  valgm de sammen med Anni Mathiesen 
Vandl bsm de med medlemmer i Vejen Kommune   
Kaffebordsm der 



11 

Ledelsesberetning

vrige aktiviteter i det forl bne r
M der med lokale folketingspolitikere, borgmestre, udvalgsform nd og byr dsmedlemmer. 
M der med repr sentanter fra forskellige gr nne interesseorganisationer. 
M der med sm  og store forsyningsselskaber, Gr nne r d m.fl. 
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Ledelsesberetning

Vedr rende SAGRO I/S 
Resultat af prim r drift i SAGRO I/S bliver t.kr. 12.142. Till gges hertil resultater af datterselska-
ber og finansielle poster, bliver rets resultat t.kr. 11.756, hvilket anses for tilfredsstillende. 

SAGRO konomi & Strategi 
To ud af tre kunder i SAGRO konomi & Strategi producerer m lk og har haft et historisk re-
kord r p  deres indtjening. Det har givet ekstra aktiviteter i forhold til investeringer i produktions-
faciliteter og jord. Nogle har ogs  benyttet lejligheden til et bankskifte.  
Modsat har svineproducenterne igen haft et elendigt bytteforhold, og har koncentreret sig om 
likviditetsstyring, og for nogles vedkommende frivillig t mning af staldanl g.  
Planteavlen har ligesom m lkeproduktionen sl et alle rekorder, og har v ret et plaster p  s ret 
hos de svineproducenter, der selv har markdrift, mens det har v ret et decideret jubel r for de 
rene planteavlere  b de p  udbytter og priser. 

Prognoserne for 2023 ser til dels ud som 2022 for s  vidt ang r afs tningspriser, mens der er et 
massivt omkostningspres p  alt fra foder, g dning, energi og mange andre indsatsfaktor. Hertil 
kommer ikke mindst en massiv rentestigning, der vil sl  h rdt igennem p  vores kunder, der ligger 
variabelt finansieret for over 80 % vedkommende. Alt dette ser vi tydeligt i budgetterne. 

De store bev gelser i priser, omkostninger og renter har givet masser af aktivitet i afdelingen.  
Dels omkring driftsopgaver, men ogs  ejendoms- og jordhandler, COVID19-kompensation for gri-
seproducenter, aconto-udbetalinger p  tidligere minkavlere samt de f rste erstatningsopg relser 
for samme.  

Efter nogle r med svagt faldende aktivitet og bemanding i afdelingen, fik vi igen pilen til at pege 
op i 2022. Ved rets udgang er der 44 personer i afdelingen, hvoraf de 10 er nyansatte, dels p
baggrund af fratr delser i 2021. I skrivende stund er holdet derfor komplet, og vi byder velkom-
men til endnu en kollega i januar 2023, som er en udvidelse med den tredje r dgiver p  HR- og 
ledelsesr dgivning.  

Stor aktivitet og en dygtig indsats af b de nye og gamle kolleger resulterer i, at afdelingen kom-
mer ud med det bedste konomiske resultat til dato. Med 2,3 mio. kr. p  bundlinjen, ligger vi 
dobbelt op p  budget. Det er vi stolte af, og det er tilfredsstillende resultat. 

Aktivitetsniveauet i 2023 ventes mindst at v re det samme, og vil bl.a. drives ekstra af erstat-
ningssager p  mink, ESG-r dgivning, ejendomshandler samt HR- og ledelsesr dgivning. 

SAGRO Regnskab 
Vi har igen haft stor aktivitet i SAGRO Regnskab i 2022. Mange af vores kunder har haft en god 
indkomst i l bet af 2022. Det g lder blandt andet vores m lkeproducenter, kartoffelavlere og 
planteavlere. Det har givet ekstra eftersp rgsel efter at f  udarbejdet forel bige opg relser i de 
sidste m neder af 2022 p  resultatet for hele indkomst ret 2022. Resultatet for vores svineavlere 
ser anderledes negativt ud, da bytteforholdet har v ret d rligt i r, hvilket giver r de tal hos 
mange svineavlere, da de har m tte indk be korn og foder til meget h je priser hen over for ret 
og sommeren 2022. 
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Ledelsesberetning

Der har ogs  v ret travlt med at hj lpe med ans gninger i forhold til COVID19-hj lpepakkerne 
og de afsluttende indberetninger for de tidligere indsendte ans gninger. Desuden har arbejdet i 
forhold til vores minkkunder ogs  v ret en opgave, der har fyldt meget og v ret vigtig for 
SAGRO Regnskab.  

Arbejdet med minkavlerne forts tter i 2023, hvor vi i SAGRO i december 2022 fik landets f rste 
afg relse om ekspropriation for en minkavler. De f rste sager om udregningerne af ekspropriatio-
nerne er s ledes fortsat i gang, og vi har i SAGRO flere sager med i den f rste kalibrering af sa-
gerne, og det giver et godt indblik i sagernes behandling. Vi har ogs  f et en del nye minkkunder, 
som gerne vil have SAGRO til at hj lpe sig.  

Vi har i hele DLBR (Dansk Landbrugsr dgivning) her ved starten af 2023 s sat et nyt regnskabs-
program InterCount, der d. 1. januar 2023 afl ser 90 Online, som rigtig mange kunder har an-
vendt i mange r. Disse kunder er nu p  vej over p  InterCount, og der har v ret et godt forl b 
omkring det sammen med SEGES. I l bet af de kommende tre r vil de vrige kunder ogs  blive 
flyttet fra SUMMAX over p  InterCount, da det er besluttet, at SUMMAX skal afl ses af Inter-
Count senest med udgangen af 2025.   

P  medarbejdersiden har vi de seneste r g et m lrettet efter at f  ansat nye medarbejdere, der 
kan v re med til at styrke SAGRO p  selskabsomr det med kompetent selskabsr dgivning. Det er 
vigtigt at r dgive om fordele og ulemper p  selskabsomr det og udarbejde og revidere selskaber, 
hvor der er krav om det. Det har vi nu mange erfarne og nye medarbejdere, som kan.  

Vi oplever s ledes en rigtig god aktivitet med mange opgaver fra vores kunder i SAGRO Regnskab.  
Vi har derfor ogs  brug for mange dygtige medarbejdere i de kommende r. Derfor tager vi l -
bende nye unge medarbejdere ind. I perioden medio august til d. 1. september 2022 ansatte vi 12 
nye trainees og elever. Det forventer vi ogs  at g re igen i 2023, som vi har gjort det de seneste 
tre r.  

rets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 

SAGRO Planter & Milj
r 2022 har v ret et godt r for plante- og milj afdelingen. Milj afdelingen har form et at til-

passe sig og v kste i takt med politisk fokus p  klima og natur. Samtidig har der v ret stor efter-
sp rgsel p  faglig r dgivning, ogs  i markerne i v ksts sonen, for at sikre v rdierne p  mar-
kerne. 

Der har v ret gode afregningspriser p  planteprodukter, men afh ngig af kontrakterne har hi-
storisk h je energipriser haft indflydelse p  resultatet. Indk b af handelsg dning og energi til 
markvanding har for nogle v ret bekostelige. S rligt de sene vandinger omkring august m ned 
har v ret meget dyre i gr s- og kartoffelproduktionen. 

V kst ret har v ret pr get af gode etableringsforhold og generelt gode v kstbetingelser. En 
meget t r og varm august gav gode betingelser for h st af korn og fr , men bevirkede at gr s-
produktionen gik helt i st . Ogs  majsen manglede flere steder vand. Mange fravalgte markvan-
ding pga. energiprisen. Det p virkede udbyttet b de i gr s og majs. Dog mindre p virkning i 
majsen end forventet. 
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Politisk er grovfoderproduktionen s rligt ramt af fosforkvoter, som bliver strammet, og kan 
give udfordringer de kommende r. 
Grovfodersiden har budt p  et gennemsnits r m ske med et lille plus. De meget h je udbytter 
vi har set i korn og fr produktionen, har ikke helt smittet af p  grovfoderproduktionen. 
Men gejsten har v ret stor ved vores grovfoderkunder  nok b ret af en h j m lkepris. 
Kartoffelproduktionen har ligeledes kvitteret med rigtig gode udbytter hos langt de fleste kartof-
felavlere. De sene vandinger i kartoffelmarkerne har v ret rigtig dyre. 
R dgivningen af kartoffelavlerne har i 2022 haft rigtig stor aktivitet b ret af aftalen med AKM (nu 
AKD) om m lrettet markr dgivning til avlere tilknyttet fabrikken. 
Andet r i tr k har jordpr ve-teamet har haft det travleste r nogensinde, hovedsageligt med 
GPS-jordpr ver. Vi har tre medarbejdere fast samt to vikarer, der udtager pr verne med nyt og 
effektivt udstyr, mens andre tre bearbejder data, laver kalkningskort og leverer filer til sprederen. 
Vi er hele tiden i dialog med SEGES Innovation og universiteterne, s  vi er med i front p  metoder, 
teknik og udstyr.  

P  milj godkendelser har vi forsat 10-12 % af markedsandelen i Danmark, og har stor fokus p  at 
fastholde denne markedsandel.  
Milj afdelingen har de sidste par r udviklet en r kke nye forretningsomr der. R dgivning inden-
for natur har hidtil prim rt v ret efterspurgt af hobbylandbrug. Vi oplever nu ogs  eftersp rgsel 
p  natur- og biodiversitetsr dgivning fra produktionslandm nd. Vi har haft stor fokus p  udvik-
ling af naturr dgivning, og det har aff dt, at vi netop har ansat en biolog i teamet. 
Arbejdet med miniv domr der begynder at flade ud, og bliver substitueret med arbejdet om-
kring v domr der og lavbundsjorde. Udtagning af lavbundsjorde er p  f r blevet en stor op-
gave for flere medarbejdere i afdelingen, og vi har i SAGRO en f rende position i Danmark 

Klimaregnskaber og ESG-ledelsesrapporter er ogs  omr der, vi i afdelingen har specialiseret os i 
og er klar til at levere p . Indtil videre har eftersp rgslen prim rt v ret fra landbrug med inve-
storer bag. Vi forventer st rre eftersp rgsel p  disse opgaver i 2023. 
Der eftersp rges tilsvarende en get r dgivning Arbejdsmilj . 

Den f llesejede landsfors gsenhed Ytteborg har igen haft en stor rolle i Landsfors gene, og leve-
rer kvalitetsarbejde. N r der leveres kvalitet og kontinuitet, er der igen get eftersp rgsel i firma-
fors g, og disse udg r en stadig st rre andel. Det har medf rt en stor oms tning og et godt ko-
nomisk resultat.  
Samtidig har satsning p  at udf re fler rige lattergasfors g medf rt get aktivitet. Lattergasfors -
gene forts ttes og udvides til r 2023. Der er en god sammenh ng og koordinering mellem 
SAGRO Planter & Milj  og Ytteborg.  

rets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 

SAGRO Kv g 
2022 har v ret et vildt r i kv gsektoren. Priserne har v ret stigende gennem ret og m lkepri-
sen har v ret rekordh j. Samtidig har krigen i Ukraine givet voldsom usikkerhed om forsynings-
sikkerheden af r varer. Det ramte m lkeproducenterne i for ret, hvor nogle fik deres kontrakter 
opsagt eller konverteret til dyrere fodermidler. Afs tningsprisen p  k d er ogs  steget meget 
gennem ret, hvilket har v ret tiltr ngt hos vores slagtekalve-producenter.  
Den gr nne omstilling begynder at fylde mere og mere. Arla kom med information om deres af-
regningsmodel i forhold til klimatjek. Dette indf res i juli 2023. 
Vores kunder forventes at f  nogle rigtig gode produktionsm ssige resultater for 2022.  
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I SAGRO Kv g har vi haft udskiftning i medarbejderstaben p  grund af afgang til pension. Onboar-
ding af nye medarbejdere er generelt g et rigtig godt, og de har overtaget kunder med god suc-
ces. Vi har f et skabt en f lles kultur, hvor samarbejde og deling af opgaver er en naturlig del af 
hverdagen.  

Prisstigningerne p  foder i for ret gav mange r dgivningsopgaver og beregninger omkring fodrin-
gen. Samtidig har vi hjulpet fortvivlede kunder i deres dialog med foderstofbranchen.  
Vi har f et gang i r dgivningen om Cowconnect og lov om hold af kv g, som var omr der, vi ud-
dannede to r dgivere til i 2022.  

Vi oplever, at de dyre foderomkostninger har bnet jnene for behovet omkring sparring p  dette 
hos mange kunder. 

Vi har vedholdt fokus p  synlighed med 3-4 opslag p  Facebook hver m ned gennem ret, et m -
nedligt nyhedsbrev, kurser i DMS og afholdt bedriftsbes g. Disse aktiviteter, sammen med andre 
indsatser, betyder at landm nd kontakter SAGRO for kv gr dgivning.  

rets resultat i afdelingen er tilfredsstillende.

Jysk IT 
Jysk IT er en selvst ndig afdeling under SAGRO med egen strategi.
2022 har v ret et r pr get af fortsatte eftervirkninger fra COVID19-pandemien og en konflikt i 
Ukraine, der har haft stor indvirkning p  vores dagligdag. Det h vede cybertrusselsniveau, og de 
stigende priser p  de fleste IT-ydelser, har haft stor indvirkning p  2022. Leveringsudfordringerne 
p  dele af vores hardwaresegment har desv rre stadig v ret et tema i 2022 hvor vi, trods ud-
foldningerne, har sikret mindst mulig p virkning af kundernes IT. 
Det g r, at vi ser stolte tilbage p  2022.
Arbejdet med den strategi, der skal tage over for Jysk IT s strategi 2023, er startet og ambitio-
nerne er som altid store for Jysk IT. Visionen om at yde verdens bedste IT-service til vores kunder 
bliver dyrket hver eneste dag, og vil fortsat v re et af grundelementerne i vores strategiske rejse.  
Jysk IT vil drive en sund forretning med h jt til loftet og v kst samt glade medarbejdere og kun-
der.  

rets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab 
Resultat af prim r drift i 2022 bliver t.kr. -99. Mod t.kr. -474 for 2021. 

2022 er r 2 i forhold til den nye organisering af forretningen. Vi har fortsat oplevet rigtig god 
fremgang b de p  kunde- og medarbejdersiden. Dog har der ligeledes v ret en del interne pro-
cesser og opgaver i at ensarte arbejdsgange og systemer, hvilket har betydet, at vi ikke er kom-
met i m l med den nskede konomiske bundlinje. Vi er dog lykkedes med at komme ud af 2022 
med et forbedret resultat, hvilket lover godt for fremtiden.   
Idet rets resultat ikke har kunnet overstige den negative egenkapital primo, har selskabet stadig 
tabt kapitalen. Vi kigger dog ind i et 2023, hvor forventningen er, at de st rste interne udfordrin-
ger er lagt bag os, og at vi kan komme ud af 2023 med et positivt resultat, som kan v re med til 
at f  reetableret selskabskapitalen. 
Regnskabs ret 2022 har v ret s rdeles positivt i forhold til nye kunder, hvor vi har realiseret 
mere end 6 % nettokundetilgang.  



16 

Ledelsesberetning

P  medarbejdersiden er vi igen vokset i 2022. Det er n dvendigt for at kunne f lge med til de 
mange nye kundeopgaver, og vi er i dag 26 ansatte i virksomheden mod 23 ansatte sidste r. For-
delingen i virksomheden er 58 % kvinder og 42 % m nd. 

rets resultat anses som acceptabelt.  

SAGRO Finans & Formue 
Resultat af prim r drift i 2022 bliver t.kr. 218 mod t.kr. 75 i 2021. 

SAGRO Finans & Formue A/S er eksponent for klare holdninger, der er underst ttet af en h j 
faglig viden, omkring de finansielle markeder, forventning til nuv rende og fremtidig udvikling i 
den national og globale konomi. 

I 2022 har finansr dgivning v ret meget centreret omkring r dgivning ifm. konvertering af fast-
rentel n qua en kraftig rentestigning p  lange realkreditobligationer i l bet af ret.   

Der har ogs  i 2022 v ret stor tilgang af kunder, som nsker uvildig formuer dgivning.  
Udviklingen g r mod at formuekunder s ger mod r dgivning, hvor der fokuseres mere p  kvali-
tet i valg af investeringsprodukter og i s rdeleshed p  nedbringelse af omkostningerne p  de-
res investeringer. 

Formuer dgivning udg r i dag 80 % af oms tningen. 
rets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 

SAGRO Time ApS
Resultat af prim r drift i 2022 bliver t.kr. 52 mod t.kr. 25 i 2021. 

Selskabets aktiviteter best r prim rt af r dgivningsvirksomhed omkring tidsregistrering hos med-
arbejdere i prim rlandbruget inkl. salg og service af soft- og hardware til form let. Sekund rt af 
en digital l sning (Bedrift) til h ndtering af APV og milj ledelse. 
I alt 44 virksomheder er p  som kunder med i alt 487 brugere som gennemsnit for ret p  tids-
registrering. 
Udviklingen af kundeaktiviteterne er v kstet med 20 %, hvilket bidrager til, at der skabes et po-
sitivt resultat.  
Udvikling af software og apps foreg r sammen med to eksterne leverand rer  Intempus og  
Wekkco.

rets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 

SAGRO IT & Ejendomme
Resultat af prim r drift i 2022 bliver t.kr. 5.557 mod t.kr. 4.545 i 2021. 

Som n vnt i sidste rsberetning var det besluttet at investere i solcelleanl g p  ejendommene i 
b de Herning (100kW) og Holstebro (50 kW) 
I den forbindelse blev tagene inspiceret af en byggesagkyndig fra AFRY, hvorefter det blev beslut-
tet at l gge et ekstra lag tagpap p  taget i Herning f r installation af solcellerne i for ret 2022. 
I forbindelse med monteringen af solcellerne, blev der fundet plads til yderligere paneler p  taget 
i Herning, s  det oprindeligt besluttede 100 kW anl g blev suppleret med ekstra 20 kW anl g.  



17 

Ledelsesberetning

Da den byggesagkyndige var i huset for at besigtige taget, fik vi gennemg et den vrige del af 
ejendommen i Herning, med henblik p  at sikre god vedligeholdelse af klimask rmen. I 2022 er vi 
p begyndt t tning af de mest ut tte vinduer, og nyt vinduesparti p  2. sal over indgangspartiet 
er blevet monteret i januar 2023. I 2023 forts tter gennemgang af vinduerne og t tning af dem, 
n r vejret tillader det, ligesom bl.a. reparation eller udskiftning af fuger mellem udvendige beton-
elementer forventes udf rt. P  sigt m  vi forvente at skulle skifte vinduer i Herning, men vi h ber 
med de igangsatte initiativer at kunne udskyde det ca. 10 r. 
Reglerne for fradrag af elafgift ndres med virkning fra 01.01.2023. Det har muliggjort salg af IT-
aktiviteterne til SAGRO I/S uden tab af godtg relse for elafgift. Det - sammen med salg af solcelle-
anl ggene og ladestanderne til SAGRO I/S ved rsskiftet  betyder at selskabets aktiviteter fra 
2023 begr nser sig til ren ejendomsudlejning, med yderst begr nset administration til f lge. 

rets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 

kologiR dgivning Danmark ApS 
Resultat af prim r drift i 2022 bliver t.kr. 821 mod t.kr. 1.155 i 2021.
Det kologisk marked har i 2022 v ret udfordret af de stigende f devarepriser. Salget er efter 
flere rs fremgang faldet fra 16 mia. kr. i 2021 til 14.4 mia. kr. i 2022. Det skyldes for en stor del, 
at forbrugerne vender sig mod discountbutikkerne med billigere varer. Der sker et flyt fra m rke-
varer til privatlabel varer.  
Hos de kologiske producenter har ret v ret kendetegnet ved stigende afs tningspriser, og her 
sidst p ret er omkostningssiden desv rre ogs  kommet med op. Planteproducenterne har haft 
et godt r med gode udbytter og priser. kologer med en-mavede dyr har haft det sv rt med 
prisudviklingen og i sidste halv r har afs tningen v re udfordret for bl.a. svine- og fjerkr k d og 

g. M lke- og oksek dsproducenter har haft et godt 2022. 
Oml gning til kologi har ikke s  meget fart p  som tidligere. Det samlede areal er svagt faldende 
med udgangen af 2022. Der har v ret enkelte kologer, som i sidste halv r 2022 har taget deres 
driftsform op til overvejelse i et udviklingstjek. To ud af ti fra udviklingstjek overvejer seri st at g
tilbage til konventionel drift. De otte s  ikke nogen fordel i tilbagel gning. 
Der er forsat godt gang i oml gningstjek hos dem, der overvejer kologisk drift.  
I 2022 har vi gennemf rt 68 oml gningstjek, kun en nedgang p  tre tjek ift. 2021.  
P  r dgivning har vi haft succes med Eliteafgr sning og vores ERFA-grupper  begge med stort 
deltagerantal.   
Vores mediestrategi i landbrugsmedierne virker med over 1,5 fremtr den pr. uge og vores ny-
hedsbrev, som udsendes ugentlig, har haft en stor fremgang p  165, s  der nu er 850 modtagere 
af vores nyhedsbrev. 
Vi har vores kundeantal i 2022, til trods for en tilbagegang i branchen. Der er kommet en ny r dgi-
ver til i 2022 og en ny (erfaren) starter primo 2023.  

rets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 

LandboGruppen JYSK ApS 
Resultatet for prim r drift i 2022 bliver t.kr. 5.138 mod t.kr. 1.533 i 2021.  
For LandboGruppen JYSK ApS blev 2022 endnu et godt r med god aktivitet og en stigning i om-
s tningen p  ca. 50 % i et marked, hvor udbuddet af landbrugsejendomme var rigtig godt, og 
som gav udtryk i mange handler. Vi oplevede m lkeproduktionen med h je afregningspriser, en 
svinesektor som fortsat er presset og planteavlerne, som endte ud med p nt h je afregningspri-
ser.  
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Vi ser sp ndt ind i fremtiden med den nye Cap-reform, udtagning af lavbundsjorder, solceller, 
biogas, rejsning af skov m.m. og ser fortsat stor interesse fra investorer fra b de Danmark og ud-
landet. Vi forventer dermed igen, at der bliver rift om jordarealerne.  
Vi forventer i 2023 god aktivitet. 

rets resultat i virksomheden er meget tilfredsstillende. 

ESG (SAGRO) 
Med opstart i 2021 valgte vi i SAGRO at s tte fokus p  ESG i vores rsrapport  dette med afs t i 
strategien frem mod 2025. Vi startede med 12 n gletal, hvor vi satte m l for den fremadrettede 
udvikling. 
Nu er vi s  ved r to i en ESG-kontekst. Som det fremg r nedenfor, er fokus nu p  16 n gletal, 
hvoraf nogle er tilrettet i beregningsmetode, men dog fortsat de samme suppleret af fire nye. 
Pr sentationen best r af n gletal for milj -, social- og governance-data hver for sig.  
Som klimaberegningsv rkt j anvendes fra 2022 Valified, en platform som er udviklet i et t t 
samarbejde mellem FSR  Danske Revisorer og flere finansielle institutter. Derfor er, for sammen-
lignelighedens skyld, CO2e Scope 1 og 2 genberegnet for rene 2019, 2020 og 2021, hvor Klima-
kompasset blev anvendt som beregningsv rkt j. 

ESG-hoved- og n gletalsoversigt 

Milj data 
M l 2022 2021 2020 2019 

CO2e Scope 1*  tons 5 23,5 19,5 28,3 26,1 
CO2e Scope 2* tons 170 171 219 205 287 
Energiforbrug GJ 7200 6637 7889 7346 7.049 
Heraf EL GJ 4500 3.746 4.006 3.880 3.929 
Egenproduktion  GJ 1.315 652 777 775 
Selvforsyningsgrad el % 25 27,7 13,5 16,3 16,1 
Vandforbrug M3 2800 2774 3107 2703 2914 

*CO2-aftryk er udelukkende udregnet for energiforbrug til fjernvarme, elektricitet og naturgas 
illustreret ved klimaaftryk i CO2e. 

Sidste r blev det besluttet at investere i solcelleanl g p  ejendommene i b de Herning og Hol-
stebro. 
I forbindelse med monteringen af solcellerne blev der fundet plads til yderligere paneler p  taget 
i Herning, s  det oprindeligt besluttede 100 kW-anl g blev suppleret med et ekstra 20 kW-anl g. 
Der er dermed installeret solcelleanl g p  tagene af alle SAGROs fire ejendomme, idet der alle-
rede i 2013/2014 blev installeret et 102 kW-anl g p  hver af de to ejendomme i Billund og Es-
bjerg.  
Den byggesagkyndige gennemgik i den forbindelse den vrige del af ejendommen i Herning, med 
henblik p  at sikre god vedligeholdelse af klimask rmen. Hvorfor vi i 2022 er p begyndt t tning 
af de mest ut tte vinduer, og nyt vinduesparti p  2. sal over indgangspartiet er blevet monteret i 
januar 2023. 
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Resultaterne af dette fokus fremst r jo ganske tydeligt. Energiforbruget er reduceret og egenfor-
syningen af el er steget og dermed ogs  selvforsyningsgraden.  
Scope 1 forventes i 2023 at blive reduceret kraftigt, da gasfyr erstattes af jordvarmeanl g. Med 
det konstaterede, samlede energiforbrug i 2022 skal m let for samlet energiforbrug justeres, da 
vi lander p nt under m ls tningen p  7.200 gigajoule. 

Ladestanderdirektivet tilsiger, at der skal etableres ladestandere til elbiler ved vores ejendomme 
indenfor en kortere rr kke. I december 2022 opsatte SAGRO to stk. ladestandere, hver med to 
stk. 22 kW type 2-udtag op ved ejendommene i Herning og Holstebro. I begyndelsen af 2023 op-
stilles tilsvarende ladere ved SAGRO i Billund og Esbjerg. I partnerskab med Zapp Mobility opstil-
les desuden en 150 kW-lynlader i Billund og Esbjerg.  

Sociale data 
               
M l 2022    2021 2020 2019 

Fuldtidsarbejdsstyrke  FTE 382 373 376 381 
K nsdiversitet  %  50 54 54 56 58 
K nsdiversitet ledelseslag %  50 33 32 23 23 
K nsdiversitet assistenter % 75 95 96 96 96 
K nsdiversitet r dgivere % 50 34 37 37 38 
L nforskel mellem k n  Gange  1,2 1,11 1,12 1,09 1,17 
Medarbejderoms tning  %  10 7 9 11 7 
Sygefrav r  Dage/FTE 6 7,51 7,57 8,14 7,36 

L nforskellen, med en faktor 1,11 i 2022, var som udgangspunkt en forventet forskel, idet vi har 
en k nssammens tning, hvor kvinder er i overtal p  assistentniveau og omvendt m nd p  r dgi-
verniveau, men vi oplever dog en udvikling i positiv  retning s ledes, at forskellen er blevet min-
dre. 
Det kan konstateres, at vi fortsat er udfordret med medarbejdersammens tning p  assistent- og 
r dgiverniveau. Vi vurderer, at det er vanskeligt, at ndre sammens tningen specielt p  assi-
stentniveau. 
K nsforskellene p  ledelseslag vil v re muligt at p virke over tid gennem rekruttering og uddan-
nelse af egne medarbejdere. 

I SAGRO har vi i 2022 gennemf rt en l nanalyse mellem k n. Analysens form l har v ret b de at 
lave en robust model til identifikation af eventuelle diversitetsproblematikker og l nforskelle. 
Analysen er gennemf rt p  SAGRO Planter & Milj , da denne afdeling har en medarbejdersam-
mens tning, som b de afspejler k n og spredning i uddannelsesniveau, anciennitet, alder og ef-
fektivitet.  
Analysen har vist, at en enkelt person vurderes at v re forkert placeret l nm ssigt, hvilket der 
vil blive korrigeret for i 2023. 
Derudover har vi ikke set l nforskelle mellem k n, som ikke har kunnet forklares ved de valgte 
kriterier: uddannelse, alder, anciennitet og effektivitet.  
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Udover det overordnede fokus p  k nslighed er det sociale engagement ogs  kommet til udtryk 
ved et bevidst valg om, hvor det er muligt, at ansatte og fastholde kollegaer p  kanten af arbejds-
markedet. Aktuelt har vi 21 ansatte, som bidrager til den samlede opgavel sning til vores store 
tilfredshed.  

  Esbjerg Billund Herning Holstebro i alt 
Flexjobbere gammel ordning 1 1 1 2 5 
Flexjobbere ny ordning SAGRO u/Jysk IT 1 2 1 0 4 
Flexjobbere ny ordning Jysk IT 0 2 0 0 2 
Arbejdspr vning ? ? 1 0 1 

56 aftaler 1 2 4 1 8 
56 aftaler Jysk IT 0 1 0 0 1 

Governance  ledelsesdata
         
M l 2022 2021 2020 2019 

Bestyrelsens k nsdiversitet  %  33 25 8,33 16.67 8,33 

Bestyrelsens sammens tning har i 2022 udviklet sig s ledes, at der er kommet to kvinder ind p
de to medarbejdervalgte poster, hvilket underst tter den nskelige udvikling.  

Hoved- og n gletalsoversigt 

Definitioner af n gletal: 

CO2e-aftryk, Scope 1*:  
Direkte udledninger omfatter virksomhedens direkte udledning, der stammer fra aktiviteter in-
denfor organisationen. Det vil sige udledning, virksomheden selv for rsager fra lokaliteter og ma-
skinel. Det kan v re udledning gennem afbr nding af diesel, benzin eller naturgas (obs: forbrug 
til firmabil og k ret jer udeladt). 

CO2e-aftryk, Scope 2*:    
Indirekte udledninger omfatter virksomhedens indirekte udledninger gennem den energi, man 
k ber fra eksempelvis el-v rket eller varmev rket. Udledningen opst r for Scope 2 i forbindelse 
med produktionen af den energi, som efterf lgende benyttes af virksomheden (f.eks. k bt varme 
eller k l). 

Energiforbrug  elektricitet/fjernvarme: Forbrug for alle fire huse. 

Selvforsyningsgrad: Forbrug egenproduktion/totalforbrug. 

Forbrug vand: Totalt forbrug fire huse.  
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Ledelsesberetning

Fuldtidsarbejdsstyrke FTE: Alle ansattes (funktion rer, timel ns- samt midlertidigt ansatte)  
timer omregnet til fuldtidsansatte. 

Sygefrav rsdage: (Antallet af sygedage for alle FTE'er i perioden)/(total FTE (ekskl. timeansatte)) 

K nsdiversitet: (Kvindelige FTE'er + kvindelige timeansatte)/(FTE inkl. timeansatte)*100 

K nsdiversitet for ledelseslag: ((kvinder i vre ledelseslag)/(alle i vre ledelseslag))*100 

SAGROs definition af vre ledelseslag er alle med personaleansvar. 

Medarbejderoms tningshastighed: ((frivillige+ufrivillige fratr delser)/FTE)*100 (ekskl. timean-
satte) 

L nforskel mellem k n: Gns. l n m nd/gns. l n kvinder.  
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Anvendt regnskabspraksis
rsrapporten for Jysk Landbrug for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-

praksis, svarende til rsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvi-
gelser, der f lger af foreningens s rlige forhold, og med tilvalg af enkelte regler fra h jere 
regnskabsklasser. 
Den anvendte regnskabspraksis er u ndret i forhold til sidste r.  

Generelt om indregning og m ling  
I resultatopg relsen indregnes indt gter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes v rdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopg relsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil til-
flyde selskabet, og aktivets v rdi kan m les p lideligt. 
Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil 
frag  selskabet, og forpligtelsens v rdi kan m les p lideligt. 
Ved f rste indregning m les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf lgende m les aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
Ved indregning og m ling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

rsrapporten afl gges, og som be- eller afkr fter forhold, der eksisterede p  balancedagen. 

RESULTATOPG RELSEN 

Indt gter 
Indt gt ved medlemskontingenter og lignende udg r de i rets l b fakturerede bel b ekskl. 
moms. 

Andre driftsindt gter  
Andre driftsindt gter indeholder regnskabsposter af sekund r karakter i forhold til foreningens 
hovedaktivitet. 

Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til kontingenter, administration m.v. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter l nninger samt l nafh ngige omkostninger. 

Finansielle poster 
Finansielle indt gter og omkostninger indregnes i resultatopg relsen med de bel b, der vedr rer 
regnskabs ret. Finansielle poster omfatter renteindt gter og -omkostninger. 

Skat af rets resultat 
rets skat, som best r af rets aktuelle skat, og forskydningen i udskudt skat samt regulering af tid-

ligere rs skatter, indregnes i resultatopg relsen med den del, der kan henf res til rets resultat, 
og direkte p  egenkapitalen med den del, der kan henf res til posteringer direkte p  egenkapita-
len.  
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Anvendt regnskabspraksis 

BALANCEN 
Finansielle anl gsaktiver
Unoterede v rdipapirer optages til anskaffelsessummen. B rsnoterede v rdipapirer optages til 
b rskursen p  statustidspunktet. 

Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg

Resultatopg relse 
I resultatopg relsen indregnes den forholdsm ssige andel af rets resultat under posten resul-
tatandel associeret virksomhed. Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg indregnes og 
m les efter den indre v rdis metode.  

Balance 
I balancen indregnes andele i associeret virksomhed/f llesudvalg til den forholdsm ssige andel 
af virksomhedernes regnskabsm ssige indre v rdi. I tilf lde, hvor den indre v rdi overstiger 
nettorealisationsv rdien, nedskrives til denne lavere v rdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi. V rdien 
reduceres med nedskrivning til im deg else af forventede tab. 

Skyldig og tilgodehavende skat samt udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat 
af rets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere rs skattepligtige indkomster samt 
for betalte aconto skatter.  
Udskudt skat m les efter den balanceorienterede g ldsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsm ssige og skattem ssige v rdier af aktiver og forpligtelser, opgjort p  grundlag af 
den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.  
Udskudte skatteaktiver, herunder skattev rdien af fremf rselsberettiget skattem ssigt under-
skud, m les til den v rdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte 
nettoskatteaktiver m les til nettorealisationsv rdi.  
Udskudt skat m les p  grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgiv-
ning vil v re g ldende, n r den udskudte skat forventes udl st som aktuel skat.  
I de tilf lde, hvor opg relsen af skattev rdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
m les udskudt skat p  grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af 
forpligtelsen. 
Den aktuelle skatteforpligtelse og udskudt skat er beregnet med en skattesats p  22 %. 

G ldsforpligtelser 
G ld er m lt til amortiseret kostpris, svarende til nominel v rdi.  



Resultatopg relse 1. januar til 31. december 2022

Note 2022 2021
1.000 kr.

Indt gter
Kontingentindt gter 2.746.800 2.827

1 Andre indt gter 1.800 2
Indt gter i alt 2.748.600 2.829

Omkostninger
2 Driftsomkostninger 4.066.165 3.903
3 Personaleomkostninger 773.550 652

Omkostninger i alt 4.839.716 4.555

Resultat af prim r drift -2.091.117 -1.726

5 Resultat af kapitalandel associeret virksomhed 5.625.104 5.370

Resultat f r renter 3.533.987 3.644

57.354 56
Finansielle poster i alt 57.355 56

Resultat f r skat 3.591.342 3.700

4 Skat af rets resultat -409.684 -477

rets resultat 3.181.658 3.224

Forslag til resultatdisponering

Overf rt til n ste r 3.181.658 3.224
3.181.658 3.224

Renteindt gter
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Balance pr. 31. december 2022

Note 31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr.

Aktiver

Anl gsaktiver

Finansielle anl gsaktiver
Aktier og anparter 1.975 2

5 52.720.379 49.717
Andre tilgodehavender 50.000 0

Anl gsaktiver i alt 52.772.354 49.719

Oms tningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende associeret virksomhed 5.389.342 4.861
Tilgodehavende selskabsskat 273.123 343
Udskudt skatteaktiv 3.362 293

6 Andre tilgodehavender 159.618 136

5.825.445 5.633

Oms tningsaktiver i alt 5.825.445 5.633

Aktiver i alt 58.597.799 55.351

Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg
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Balance pr. 31. december 2022

Note 31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr.

Passiver
7 Egenkapital 58.381.991 55.200

G ldsforpligtelser

Kortfristede g ldsforpligtelser
8 Anden g ld 215.808 151

G ld i alt 215.808 151

Passiver i alt 58.597.799 55.351

9 Eventualforpligtelser m.v.
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Noter
2022 2021

1.000 kr.
1 Andre indt gter

Salg af auktionskort m.v. 1.800 2

I alt 1.800 2

2 Driftsomkostninger
Kontingent Landbrug & F devarer 2.744.864 2.866
Kontingent andre foreninger 128.295 47
Markedsf ring 2.500 3
M der og information 198.780 80
Annoncer og reklame 0 2
Kontorartikler og tryksager m.v. 2.241 0
Repr sentation 2.458 2
Forsikringer 2.622 3
Advokat- og konsulentbistand 51 12
Andel af f llesomkostninger - administration 984.355 888

I alt 4.066.165 3.903

3 Personaleomkostninger
Bestyrelsen
L nninger 641.600 575
K rsels- og rejsegodtg relser 55.628 53
M de- og kursusomkostninger m.v. 76.322 24

I alt 773.550 652

4 Skat af rets resultat
Skat af rets resultat -133.650 -515
Regulering af udskudt skat -289.898 38
Regulering af tidligere rs skat 13.864 0

I alt -409.684 -477
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                     Noter

5 Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg
Husdyr-

auktionen SAGRO I/S I alt

Kapitalindest ende pr. 1/1-2022 1.926.705 47.789.901 49.716.606
Udlodning betalt skat 0 -132.773 -132.773
Udlodning forretning kapitalkonto 0 -413.791 -413.791
Udlodning af resultat 0 -2.074.767 -2.074.767

rets v rdiregulering 2022 0 5.625.104 5.625.104

1.926.705 50.793.674 52.720.379

Ejerandele i % 71,4% 28,1%

31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr. 

6 Andre tilgodehavender
Moms 157.368 133
Andre tilgodehavender 2.250 3

I alt 159.618 136

7 Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2022 55.200.333 51.977

rets resultat 3.181.658 3.224

Egenkapital i alt pr. 31/12 2022 58.381.991 55.200

8 Anden g ld
Skyldige omkostninger 12.000 17
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 203.808 134

I alt 215.808 151

9

Vedr rende Husdyrauktionen er s rskilt aftalt, at egenkapitalen ved lukning eller salg,

Kapitalindest ende pr. 31/12 2022

Foreningen deltager i og h fter solidarisk for g ldsforpligtelserne i de i note 5 anf rte
virksomheder. Formueandelen kan kun realiseres ved enighed mellem alle deltagerne.

Eventualforpligtelser m.v.

ud over den i note 5 anf rte  kapitalandel, tilfalder Br rup Landboforenings fond.

28



Resultatopg relse 1. januar til 31. december 2022

Note 2022 2021
1.000 kr.

1 270.411.436 262.504
2 18.663.366 16.839

289.074.803 279.343

3 58.006.694 59.764
4 200.442.434 201.377
5 14.255.593 13.762
6 840.977 551
7 68.830 235

11 3.318.228 4.171
276.932.756 279.860

12.142.047 -517

8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede og ass. virksomheder 8.734.022 4.706

20.876.069 4.189

14 5.191.443 13.519
15 -14.311.314 -3.166

-9.119.871 10.353

11.756.198 14.542

8.725.306 8.796
7.215.429 2.890

-1.213.439 783
-1.205.432 818

-34.528 28
-916.897 607
-543.521 443
-270.720 178

11.756.198 14.542

Omkostninger i alt 

Resultat af prim r drift

Resultat f r renter 

Finansielle poster i alt
Finansielle omkostninger
Finansielle indt gter

Indt gter

Andre indt gter 
Faglig virksomhed 

Af- og nedskrivninger 
Tab p  debitorer 
Erstatningssager
Ejendomsomkostninger
Personaleomkostninger
Driftsomkostninger
Omkostninger

Indt gter i alt

rets resultat

Familielandbruget VEST-Jylland
Holstebro Struer Landboforening
Herning-Ikast Landboforening
Grindstedegnens Familielandbrug 
Sydvestjysk Landboforening 
Jysk Landbrug
Reserve for nettoopskrivning  efter indre v rdis metode
Udloddet til interessenter i ret
Forslag til resultatdisponering
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