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På Træhede-
gaard dyrkers kartofler 
til verdensmarkedet 
samt velsmagende 
kalvekød til de danske 
forbrugere.

Mød Allan Møller Koch, 
gårdejer ved Vojens

”

Mogens Westen 
glæder sig over, at 
KHL betragtes om en 
god arbejdsplads. Selv 
havde han 35 gode år, 
inden han stoppede 
som direktør.

Mød Mogens Westen

”

Åbent Landbrug 
bidrager til at udbre-
de kendskabet til det 
moderne landbrug, og 
øge forståelsen blandt 
befolkningen.

Mød Søren Bloch, for-
mand for Åbent Land-
brug i KHL

”
Den stolte far ved billedet af familiens tre ”stjerner”, døtrene Signe, Agnes og Ellen. Garder-figuren betyder meget for Hans Dam-
gaard. Et minde om en god tid i Den Kongelige Livgarde, hvor han aftjente sin værnepligt.

Den, der har evnen, har pligten

- Jeg er bundet på 
hænder og fødder, men 
aldrig om jeg kunne finde 
på at brokke mig.

Mød familiemanden Hans 
Damgaard.

”
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FAKTA
Hans Damgaard, 39 år, er født på 
nabogården Overgaard i Hejls, hvor 
forældrene  Jørgen og Helle Damgaard 
bor. Hans bor med Pernille og parrets 
tre døtre på Hejlsgaard.

Far og søn driver I/S Overgaard med 
tilsammen 600 ha, 400 søer og en års-
produktion på cirka 12.000 slagtesvin.

Den, der har evnen, har pligten
- Jeg er bundet på hænder og fødder, 
men aldrig om jeg kunne finde på at 
brokke mig, for min måde at leve på 
er selvvalgt. I min verden er proble-
mer spændende udfordringer. Den 
helt store udfordring er, at jeg ofte er 
tre steder uden at være i stand til at 
være 100 procent alle steder. Men det 
er skønt, når tingene alligevel lykkes. 
Og de lykkes dybest set på grund af 
Pernille, som trækker det helt store 
læs her i familien. Uden hende kunne 
det ikke lade sig gøre.

Hans Damgaard var landets yngste landbo-
foreningsformand, da han som 36-årig blev 
valgt som formand for KHL i 2016. Der var 
også på daværende tidspunkt rigeligt at se 
til for familien Damgaard på Hejlsgaard. 
Pernille og Hans’ tre piger var to, fire og seks 
år, Pernille havde dengang som nu fuldtidsar-
bejde som marketingskoordinator hos Gram, 
og Hans kunne man finde i en af svinestal-
dene eller på en traktor i et af de sogne, som 
han og hans far Jørgen driver planteavl i. 
Alligevel blev Hans Damgaard formand for 
mere end 700 landmandskolleger. Kun to år 
efter, at han blev valgt til KHLs bestyrelse.

Tre skridt bag farfar
- Jeg havde slet ikke tid til at blive formand, 
og har det måske heller ikke i dag. Men jeg 
har altid haft holdningen, at ”den, som har 
evnen, har pligten”. KHL manglede en for-
mand, og når man i foreningen pegede på 
mig, kunne jeg ikke sige nej. Når nogle synes, 
jeg har evnen til at udføre en opgave, har 
jeg også pligten til det. Sådan er det bare i 
min verden. Jeg ville ønske, at flere af mine 
dygtige kolleger vil tage ansvaret på sig, og 
tage en tørn i landboforeningernes bestyrel-
ser.

Hans Damgaard har aldrig gjort sig overve-
jelser om IKKE at skulle være landmand. Han 
er i den grad præget af sin farfar Hans Dam-
gaard, som døde som 97-årig for få år siden. 
Fra lille Hans kunne gå, kunne man altid finde 
ham tre skridt efter farfar, og i dag passer han 
med GPS-styrede traktorer de samme agre, 
hvor farfar gik med heste spændt for ploven 
for en menneskealder siden.

Hverdagen er uforudsigelig
- Jeg har selv valgt min livsbane, og jeg elsker 
det. Men somme tider går det godt nok meget 
stærkt, og dagene er uforudsigelige. Forleden 
var jeg som del af en arbejdsgruppe omkring 
gasledningsprojektet Baltic Pipe til møde 
hos energiministeren. Tre kvarter fik vi hos 
Lilleholt, men det tog hele dagen. I går gik 
et fordringsanlæg i stykker, og det knoklede

Britt Damgaard Lauritzen har altid 
vidst, at hun skulle arbejde med noget, 
der har med landbrug at gøre. Hun er 
vokset op i Anslet ved Hejlsminde, hvor 
et frodigt landbrugslandskab fryder 
nethinden, og i dag er den 30-årige 
jordbrugsteknolog allerede en rutineret 
planteavlstekniker hos KHL, hvor hun 
blev fastansat i 2012.

- Jeg er rigtig glad for at have et arbejde, der 
veksler meget. De fleste dage er jeg på kon-
toret her i planteavlsafdelingen, men en del 
af arbejdet foregår også i marken.

Jeg er for eksempel med til at syne korn 
til fremavl, og noget af det mere specielle 
udearbejde er KHLs markforsøg. Her hjælper 
jeg til, når KHLs forsøgsmejetærsker er på 
arbejde, fortæller Britt Damgaard Lauritzen.

Vi møder Britt på planteavlskontoret en kold, 
mørk og diset januar-dag, der er som skabt 
til indearbejde. Hun er i færd med at lave 
gød-ningsregnskaber. Den ene skærm på 
skrivebordet er fyldt ud af regnearksdoku-
menter,  på den anden lyser meget symbolsk 

et billede af smukt blomstrende purløg op 
for lige at minde om, at landbrugsrådgivning 
bestemt er andet end skærmarbejde.

Men tiden ved computeren fylder, og i kalen-
deren venter opgaver som udarbejdelse af 
markplaner og hektarstøtteansøgninger.

- Arbejdsopgaverne udvikler sig hele tiden. 
En af de senest tilkomne opgaver er, at der 
skal laves fosforregnskaber som følge af 
den nye husdyrregulering. Vi skal naturlig-
vis også opdateres til nye opgaver, så efter-
uddannelse er en del af jobbet, siger Britt 
Damgaard Lauritzen, som i forbindelse med 
sin uddannelse til jordbrugsteknolog var i ti 
ugers praktik hos KHL. Det åbnede en dør for 
hende til hendes nuværende job.

På det private plan er det også blevet ”noget 
med landbrug” for KHLs planteavlstekniker. 
Hun er gift med slagtekalveproducent og 
tømrer Jacob Damgaard, og parret – og deres 
etårige søn Jens – bor på gården Hørregard i 
Aastorp ti kilometer syd for Kolding.

Det skulle være noget med landbrug

” Arbejdsopgaverne udvikler sig 
hele tiden. Vi skal naturligvis opda-
teres til nye opgaver, så efteruddan-
nelse er en del af jobbet. ”

Britt Damgaard Lauritzen, her ved kontorets gamle 
bonitetskort, er uddannet jordbrugsteknolog - natur/
miljø-linjen.

vi med i otte timer. Det er mit liv som land-
mand – fyldt med spændende, tidskrævende 
udfordringer, siger Hans Damgaard.

KHL ligger konstant på lur i Hans Damgaards 
tanker. Også de dage, han ikke er i det pæne 
tøj, og kan få lov til at leve sin indre landmand 
ud på traktoren, eller når der skal vaskes 
stald – et job han elsker, fordi man her kan 
slå hjernen fra. Men der kan ikke slukkes helt 

for KHL, for hvem ved, om P4 ringer om lidt 
for en kommentar til et indslag?

Han tjekker telefonen for svinenotering og 
foderpriser, men han har aldrig været inde 
på Forældreintra. Han kender heller ikke 
den for landbruget fornærmende lave til-
budspris på et pund hakket svinekød henne 
i Dagli’Brugsen, for det er Pernille, som 100 
procent klarer indkøb og hjemmefront.

Dog ved Hans, hvor gulvskrubben og støvsug-
eren gemmer sig. Og midt i taknemligheden 
over en tålmodig kone, der har accepteret 
omstillingen fra livet som ”bypige” i Nyborg 
til bondekone i Hejls, og den dårlige samvit-
tighed over ikke at være der nok for familien, 
glæder han sig over de muligheder, land-
mandslivet giver.

 Stjernestunder i landmandslivet
- Jeg føler ikke, jeg passer et ”arbejde”, og 
med fire ansatte og det gode samarbejde med 
far, har jeg muligheder andre med et 8-16 job 
aldrig får. Vi er i familien samlet til morgen-
mad og aftensmad de fleste dage. Undervejs 
til sit arbejde sætter Pernille Signe på syv og 
Agnes på ni af ved skolen.

Mine medarbejdere er i sving i stalden på 
det tidspunkt, og så haster det ikke for vores 
yngste, Ellen på fem, og far. Jeg får måske fred 
og ro til at bestille foder ved pc’en, men bliv-
er afbrudt af Ellen, som vimser rundt iklædt 
støvler, jakke og rygsæk og er parat til at blive 
kørt i børnehave. Men det jager ikke, og det 
er hyggeligt at møde til direktørtid.
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Landmand med en fast tro på fremtiden
På Træhedegaard ved Vojens efterkommer Allan Møller Koch danskernes appetit på velsmagende kalvekød og ver-
densmarkedets store efterspørgsel på dansk kartoffelmel.

Der eksporters til flere end 80 lande, og kar-
toffelavl og opfedning af slagtekalve er de to 
bærende piller i produktionen. Heldigvis be-
finder afregningspriserne på både kartofler 
og kalvekød sig i et leje, som gør det renta-
belt at drive landbrug for den 45-årige Allan 
Møller Koch. Han købte, sammen med sin 
kone Tine, der er pædagog, gården tilbage 
i februar 2014, og regnskabet er siden gået 
i plus.

- Det går op og ned i landbruget, og vi har 
også vores udfordringer. Fx er afregningspri-
serne på kalvekød det seneste år faldet med 
kr. 1,55, og det i kombination med højere 
foderpriser gør, at jeg er spændt på vores 
2019-resultat. Men set på den lange bane er 
der grund til at være fortrøstningsfuld, siger 
Allan Møller.

Fremtiden har brug for os
- Til SLF’s nytårskur i Agerskov satte Martin 
Merrild fokus på fremtidens fødevareproduk-
tion. Han understregede, at middelklassen 
ude i verden vokser hastigt, og i stigende grad 
får råd til at købe de kvalitetsfødevarer, vi er 
så kendt for i Danmark. 

- Den melding hører vi også fra andre sider, 
så jeg tror på fremtiden, siger Allan Møller 
Koch, som etablerede sig med egen gård som 
40-årig.

Det var et livslangt ønske, næret af hans 
opvækst på en kvæggård i Nebel ved Vor-
basse, som endelig blev ført ud i livet den 
dag i 2014, hvor han blev gårdejer efter han 
som uddannet landmand havde arbejdet i 
en snes år som landbrugsmedhjælper (også 
i Australien og USA) og på maskinstation. 

En dag i 2012, da han for maskinstationen 
pressede halm på Træhedegård, spurgte han 
ejeren, om han kunne tænke sig at sælge. 
To år senere faldt handlen på plads til, hvad 
Allan Møller Koch betegner som ”en fornuftig 
pris”. Han stillede selv med en million op-
sparede kroner, som ikke udgjorde mange 
procent af prisen for de 130 ha, og de mo-
derne rammer for produktion af cirka 1.000 
slagtekalve årligt.

- Men jeg erfarede, at det tæller i banken, når 
man kan vise, at viljen til at passe på pen-
gene er der, og det lykkedes os at få finan-
sieringen på plads. Den tidligere ejer har et 
sælgerpantebrev i gården, og resten er finan-
sieret via bank, kreditforening, Vækstfonden 
og Landeværnet. Sidstnævnte yder billige 
lån, navnlig til unge danske landmænd, til 
er-hvervelse, styrkelse eller udvidelse af egen 
ejendom i Sønderjylland.

Plads til familieliv
Da vi besøger Allan Møller Koch, er der ”ro 
på”. I et stort kølerum venter mange ton 
læggekartofler af egen avl på, at det bliver 
forår, så her er ingen hast. Allan Møller Kochs 
medarbejdere er ved at veje kalve, og man 
har gjort klar til at modtage 40 små tyrekalve 
købt gennem Husdyrformidling Syd.

Alt i alt passer kombinationen af planteavl og 
slagtekalve Allan Møller Koch fint, og hver-
dage og weekender er tilrettelagt, så der også 
er plads til en tur i Legoland med børnene, 
Theodor på syv år og Karla på fem år. Eller til 
skiferien til Norge, som familien Koch i skriv-
ende stund er ved at pakke ned til.

Allan Møller Koch har specialiseret sig i kartoffelavl, og i dette kølerum på gården venter mange ton 
læggekartofler af egen avl på, at det bliver forår

- Vi er meget glade for vores produktion, hvor 
arbejdsdagen er mere fleksibel end hos for 
eksempel mælkeproducenterne, hvor der 
skal malkes på faste tidspunkter flere gange 
om dagen. Det betyder ikke, at vi ikke bestill-
er noget. Det er blot på en anden måde. Det 
er blandt andet afgørende vigtigt, at jeg hver 
dag er inde i hver sti og ser hver enkelt kalv.

Lungebetændelse er den helt store ud-
fordring, fordi kalvene kommer fra 12-14 
forskellige besætninger, og her skal du altid 
være på forkant med udviklingen. Kalvene 
vaccineres mod de mest udbredte typer af 
lungebetændelse, og vi behandler selv syge 
dyr med antibiotika.

KHL – god og effektiv rådgivning
Allan Møller Koch er medlem af KHL, hvor 
han får rådgivning på økonomi/regnskab og 
derudover har KHL hjulpet med at holde de 
miljømæssige tilladelser opdaterede. Geo-
grafisk set måske ikke det mest oplagte valg, 
for der er knap 50 kilometers kørsel til Niels 
Bohrs Vej i Kolding. Men en landbrugsskole-
kammerat fra Vandel pegede på KHL.

- Han anbefalede mig at bruge KHL og økono-
mikonsulent Jørgen Thorø. Jørgen er en 
meget kompetent rådgiver, der med sit store 
kendskab til landbrug evner at danne overb-
lik over økonomien. Samtidig er han forsigtig 
og realistisk. Hos KHL oplever jeg effektivitet. 
Det hænger måske sammen med, at KHL ikke 
hører til de største landboforeninger.

Her arbejder man sammen med rådgivere, 
der kender den enkelte kunde godt, og man 
føler sig ikke blot som del af et stort system.

Allan Møller Koch er medlem af KHL, hvor han får 
rådgivning på økonomi/regnskab og desuden har 
fået hjælp til et par miljøgodkendelser.

Praktikplads med fremtidsmuligheder
Johannes Duus Hald, 24 år, smiler over hele femøren og taler med stort engagement om sit daglige arbejde i KHL som 
juniorkonsulent i driftsøkonomi. Han er nyuddannet (sommeren 2018) jordbrugsteknolog med speciale i økonomi 
og driftsledelse, og så har han flere års praktisk erfaring fra landbruget med sig til jobbet hos KHL, hvor han laver 
budgetter, budgetopfølgninger og tilhørende kommentarer. Johannes er også med, når konsulenterne skal ud at 
aflevere årsrapporter, og han hjælper til med udarbejdelse af analyser og kommentarer hertil.

- Vi skulle i praktik ti uger af sidste semes-
ter på jordbrugsteknolog-uddannelsen. Jeg 
søgte en praktikplads hos KHL, og allerede 
her fik jeg et rigtigt godt indtryk af stedet. 
KHL kom nemlig med en hurtig tilbagemeld-
ing, jeg fik en praktikplads, og efterfølgende 
fik jeg lov til at skrive hele min hovedopgave 
hos KHL. Christian Raun fra driftsøkonomi var 

min praktikvejleder, og vi delte kontor, så det 
kunne ikke være bedre, siger Johannes Duus 
Hald, som blev ansat som juniorkonsulent 
15. august 2018.

Johannes Duus Hald stammer fra Fjelstrup, 
og begyndte allerede som 15-årig at hjælpe 
til efter skoletid hos svineavlsbesætningen 

”Avlscenter Eskegaard” ved Christiansfeld. 
I 2015 blev han uddannet landmand med 
overbygningen ”produktionsleder” og vend-
te tilbage til Avlscenter Eskegaard, nu som 
afdelingsleder i sostalden. Men han ville vi-
dere, tog endnu en uddannelse og trives nu 
som juniorkonsulent i KHL.

- Jeg er glad for, at jeg har arbejdet i landbru-
get, og jeg kan mærke, at det giver lidt ekstra 
tillid hos kunderne. Men jeg er også glad for 
at være kommet lidt ”op i helikopteren” og 
nu ser på landbrugsøkonomi med lidt andre 
øjne. I stalden fokuserede vi virkeligt meget 
på at optimere driften. I Driftsøkonomi ser vi 
på finansiering og etablering som de vigtige 
faktorer, og her kan man økonomisk set vir-
kelig flytte meget. Men vi forholder os også 
stadig rigtig meget til de produktionstekni-
ske tal. Det er en kombination, jeg synes er 
spændende.

Johannes Duus Hald ser gode muligheder for 
at udvikle sig i KHL, og p.t. er han på kursus 
i opgørelse af regnskaber.

- Den dag, jeg begyndte i jobbet, havde en af 
mine kolleger 40-års jubilæum. Mange bliver 
her længe, og i mine øjne er KHL en attrak-
tiv arbejdsplads, som giver medarbejderne 
gode muligheder for at udvikle sig fagligt.

- Jeg er glad for, at jeg har arbejdet i landbruget, og jeg kan mærke, at det giver lidt ekstra tillid hos kunderne, 
siger Johannes Duus Hald.

FAKTA
Allan Møller Koch driver ca. 200 ha, 
hvoraf de 60 ha er med kartofler til 
kartoffelmelsfabrikkerne i Toftlund og 
Brande.

Løsdriftsstaldene huser ca. 750 
tyrekalve - lige fra de små to-tre uger 
gamle kalve til de velvoksne dyr på 
knap 400 kg. Når alderen siger 9-10 
måneder leveres de til kreaturslag-
teriet Himmerlandskød i Aalestrup. 
Kalvekødet afsættes primært på det 
danske marked.

Allan Møller Koch hos de små kalve, som om godt ni måneder har nået slagtevægten på cirka 400 kilo.
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35 gode år på KHL
Da Mogens Westen stoppede som direktør i KHL i 2009, fik han et sæt golfkøller af sine kolleger og bestyrelsen. Efter 
35 år i KHL mente man, det var på tide, at den tidligere chef fik sig en hobby.

- Jeg fik da begyndt at spille golf, men ærlig 
talt: Det sagde mig ikke meget. Jeg vil aller-
helst arbejde, så det er jeg blevet ved med, 
siger Mogens Westen, som først sagde en-
deligt farvel til KHL for et års tid siden. Han 
stoppede som direktør tilbage i 2009 og in-
dtil 1. januar 2018 var han tilknyttet KHL som 
specialkonsulent i landboret og landbohan-
dler. Selvom de formelle bånd nu er kappede 
til den gamle arbejdsplads, har han som 70-
årig stadig nok at se til. Han rådgiver stadig 
landmænd, men nu alene på privat basis.

Jeg vil allerhelst arbejde!
 - ”Hvornår holder du”, bliver jeg tit spurgt, 
og mit svar er altid ”jamen, hvad skulle jeg 
ellers lave”. Jeg trives med mit arbejde, og jeg 
havde i øvrigt aldrig en eneste dag i min tid 
hos KHL, hvor jeg ikke havde lyst til at køre 
ind til Niels Bohrs Vej – også selvom det var 
lange arbejdsdage. Ofte fra seks morgen til 
seks aften.

150 år og stadig knivskarp
- KHL er formet af driftige bønder på et fundament af vilje og samhørighed, og tag ikke fejl: Trods de 150 år er KHL 
stadig knivskarp! Vi ønsker at sætte en markant politisk dagsorden, og i en tid, hvor der bliver stadig færre heltid-
slandbrug, er det vigtigere end nogensinde, at dansk landbrug via landboforeningerne og Landbrug & Fødevarer 
fremstår som én stor slagkraftig enhed, lyder det fra Poul Bøving Christensen, næstformand i KHL.

Poul Bøving har som landmand landbrugets 
konstante udfordringer inde på nært hold. 
Men som medlem af KHLs bestyrelse ser han 
også udfordringerne i et større perspektiv:

- KHL gør et stort arbejde for at skabe en god 
kontakt til de omliggende kommuner. Vi har 
årlige møder med Kolding, Vejle, Haderslev, 
Vejen og Fredericia kommuner – både på 
politiker- og embedsmandsniveau. KHL får 
ikke altid ret. Men vi bliver hørt, og er dermed 
indirekte med til at præge de beslutninger. 
der tages omkring miljø, byggeri, trafik og 
andre emner med betydning for landbruget.

- Vand er et tema, som fylder mere og mere 
i landbruget, og her gør KHL sin indflydelse 
gældende i Sønderjyske Vandløb, et sa-
marbejde mellem fem syd- og sønderjyske 
landboforeninger. Samarbejdet varetager 
landbrugets interesser på vandløbsområdet 
bedst muligt, og sikrer en god og kontinuerlig 
dialog med kommunerne som vandløbsmyn-
dighed.

- Desuden tager vi del i større og mindre 
politiske mærkesager. Det kan være omkring 
Baltic Pipe, hvor KHL både politisk, fagligt 
og juridisk arbejder for at sikre lodsejerne 
så gode vilkår som muligt. Og på det nære 

plan kan medlemmerne altid kontakte KHL, 
hvor vi vurderer, om en sag er så principiel for 
fællesskabet, at vi vil tage den op til bearbe-
jdelse på det politiske plan.

- Jeg mener, man som landmand har mor-
alsk pligt til at være medlem af en landbofor-

ening. Man kan være enig eller uenig i om-
fanget af erhvervets bagland i Landbrug & 
Fødevarer og SEGES. Men det er afgørende 
vigtigt at holde sammen og fastholde det 
politiske aftryk, som foreningerne sætter på 
lokalt plan, og som L&F sætter på hele land-
brugets vegne, siger Poul Bøving Christensen.

- Det vigtigere end nogensinde, at dansk landbrug via landboforeningerne og L&F fremstår som én stor 
slagkraftig enhed, siger Poul Bøving Christensen, som driver planteavl og maskinstation og desuden har 
en Simmental-besætning.

Mogens Westen har ikke tid til at være pensionist og 
arbejder som specialkonsulent hjemme fra privaten 
- det smukke og skønt beliggende ”Fjælbrohus”.

Ivar Ravn, direktør for digital, SEGES

Rådgivningen på vej ind i den digitale fremtid
- Digitaliseringen vil forandre rådgivningen markant de næste år. En lang række af de opgaver, som rådgivning-
scentrene bruger personale til nu, vil i stigende omfang blive søgt automatiseret. Det vil udfordre KHL og de øvrige 
rådgivningsvirksomheder, siger Ivar Ravn, som er del af direktørgruppen hos SEGES.

SEGES og Landbrug & Fødevarer arbejder 
som fagligt videns- og innovationshus med 
alt, der har med landbrugsdrift at gøre. 
SEGES sælger specialiserede konsulen-
tydelser, og varetager en række udviklings- 
og serviceopgaver i forhold til de knapt 30 
landmands-ejede rådgivningsvirksomheder.  
Deriblandt KHL, som Ivar Ravn har haft et 
særligt forhold til, siden han var barn. 

Han er opvokset på gården Fougaardsminde 
ved Fredericia og var ofte med sin far, Jens 
Aage Ravn, når han havde et ærinde på Niels 
Bohrs Vej. Jens Aage Ravn er netop i en alder 
af plus 80 stoppet som aktiv landmand, men 
er stadig interessemedlem af KHL.

KHL i en branche præget af strukturud-
vikling 
- I min barndom havde vi både svin, køer og 
planteavl på gården. Siden har strukturud-
viklingen totalt ændret dansk landbrug til 
de nuværende knapt 10.000 heltidsbedrifter.

- Kravet til rådgivning har ændret sig mar-
kant. Mange landboforeninger har slået sig 
sammen i store rådgivningshuse, men KHL 
har ikke fusioneret. Kilder i branchen spøger 
med, at der om få år måske kun er to råd-
givningsvirksomheder tilbage. Spørgsmålet 
er så blot, at hvis den ene er KHL: Hvem bliver 
så den anden! lyder det med et glimt i øjet 
fra Ivar Ravn.

Vigtigt at være åben over for input
- KHL formår, som en mindre forening, at 
følge med tiden og holde fast i kunderne. 
KHL fastholder en meget stærk identitet som 
forening og forretning som modvægt til de 
meget store rådgivningsforretninger med 
flere foreninger bag. Om det er KHL eller de 

andre, der gør det rigtige, ved jeg ikke. Men 
KHL har en særdeles stærk og speciel kultur 
blandt medarbejderne og i baglandet, og det 
er vigtigt, at både bestyrelsen og medarbej-
dere tror på, at man gør det rigtige. Dog skal 
man efter min mening hele tiden være op-
mærksom på, om man kan gøre tingene på 
en anden måde. Derfor er det vigtigt for KHL 
at være åben over for input udefra.

Et par trin op i værdikæden
- Med digitaliseringen og automatiseringen 
af mange arbejdsopgaver i rådgivningsfor-
retningerne vil opgaverne ændre sig fra at 
”frembringe de rigtige tal” til at ”perspek-
tivere og anvende tallene”. Det bliver især 
en udfordring for mindre virksomheder, da 
det vil kræve store investeringer, men udfor-
dringerne i digitaliseringen åbner også nye 
muligheder.

- Det gælder om at vurdere grundigt ”hvad 
ligger bedst for os for at kunne høste vær-
di”, og som jeg ser det, kan KHL særligt til-
byde kunderne merværdi på planteavl og 
økonomirådgivning. Hop en gren eller to op 
i værdikædens muligheder. Det er muligt for 
en virksomhed som KHL, der tænker med 
både hjerne og hjerte, og som har et højt 
niveau på  rådgivning og engagement, siger 
Ivar Ravn.

” KHL har en særdeles stærk og spe-
ciel kultur blandt medarbejderne og i 
baglandet, og det er vigtigt, at både 
bestyrelsen og medarbejdere tror på, 
at man gør det rigtige. ”

Mogens Westen er uddannet agronom og 
kom i 1974 til KHL som økonomikonsulent. 
14 år senere afløste han Karl Sørensen, der 
med titel af sekretær havde stået i spidsen 
for KHL siden 1967. 

På Mogens Westens visitkort stod der de 
første år ”centerleder” og senere ”direktør”. 
Men det med titler optog ikke Westen, som 
mere kærede sig om at levere god rådgivn-
ing til kunderne og skabe gode rammer for 
sine ansatte. Han var i KHL kendt for sine 
stærke holdninger og sit medmenneskelige 
væsen, og når han skal pege på vigtige be-
givenheder, der skete i hans tid som leder for 
KHL, nævner han blandt andet beslutningen 
om tilknyt-ningen af en socialkonsulent. 

Varme hænder hos KHL
- Vi har som konsulenter ikke meget forstand 
på at håndtere den menneskelige side af de 
mere alvorlige begivenheder, der også sker 
i landbruget. I forbindelse med fx tvangs-
auktioner og uarbejdsdygtighed, eller ud-
fordringer på det  personlige plan i familien, 
kommer landmanden ofte til at stå alene.

Men her kommer socialkonsulenten ind som 
en stor hjælp. Hun forstår at tackle de mange 
regler omkring sygdom, sygemelding, for-

sikring, nedsat arbejdsevne, pension osv. 
Man kan næsten sige, at hun er KHL’s ”varme 
hænder”, siger Mogens Westen.

Han var chef for en virksomhed, der var og er 
kendt som en god arbejdsplads. 

- Tilfredse medarbejdere er grundlaget for, 
at kunderne bliver serviceret godt, og når 
jeg ser i bakspejlet, glæder jeg mig over, at 
flere med-arbejdere i min tid i KHL vendte 
tilbage, efter de havde søgt nye udfordringer. 

Eksempelvis kan nævnes økonomikonsulent 
Karsten Klit som i et par år var hos Patriotisk 
Selskab på Fyn, men han kunne ikke und-
være os og kom heldigvis tilbage til KHL.

”Edderkoppen” Westen
- Det var vigtigt for mig at give medarbejderne 
ansvar. Afdelingslederne stod naturligvis 
til ansvar for deres budgetter, men ellers 
blandede jeg mig ikke i deres daglige arbej-
de. Til min 50-års fødselsdag var der en af 
kollegerne, som sammenlignede mig med 
en edderkop i et edderkoppespind: Jeg sad 
i midten og holdt øje med, hvad der foregik, 
uden at gribe ind, medmindre det var meget 
vigtigt.

Mogens Westen havde også det princip, at 
der skulle være en klar adskillelse mellem det 
politiske og rådgivningsdelen i KHL.

- Jeg diskuterede aldrig politik med medar-
bejdere og kunder. Tilsvarende blandede 
bestyrelserne og formændene sig aldrig i 
personalesager og andre interne anliggen-
der på kontoret. Det var også med til at gøre 
KHL til en god arbejdsplads, siger den stadig 
erhvervsaktive Mogens Westen.

” Enhver, som med aabent 
Øje følger med Tiden og dens 
udvikling vil vide, at i den store 
almindelige Kappestrid, kun den 
bliver den Sejrende, som med 
Kraft og Udholdenhed overvinder 
den Modstand, som Aar for Aar 
maa blive større. Vort Land vor 
Egn, vor Stand har Brug for alle 
sine Kræfter. ”
Citat af C.G.V. Ræder ved KHLs stiftelse 
d. 26. februar 1869.
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08Åbent Landbrug sætter fodaftryk i historien

At udbrede kendskabet til og forståelsen for landbruget i den brede danske befolkning kan være en svær opgave, 
men med programmet Åbent Landbrug kommer KHL hurtigt et skridt videre mod den gode historie.

Som landboforening har KHL en forpligtigelse 
til at give den danske forbruger et mere nu-
anceret kendskab til det moderne danske 
landbrug, og samtidig øge indsigten i land-
brugets vilkår for dermed at minimere mis-
forståelser og udrydde nogle af de myter, der 
er opstået omkring dansk landbrug. Det kan 
Åbent Landbrug være med til.

Åbent Landbrug giver nemlig KHL og andre 
landboforeninger muligheden for at skabe en 
tættere dialog mellem land og by, og nå ud til 
forbrugeren med budskabet om, at landbru-
get er meget mere end det, der fremstilles i 
nyhederne, på de sociale medier og i diverse 
magasiner.

Åbent Landbrug er en åbenhjertig og direkte 
invitation til den danske befolkning:

” Værsgo – træd indenfor og se vores 
bedrifter og måden, vi driver moderne 
landbrug på. Det er her i stald og mark, 
vi lægger grunden til den mangfol-
dighed af produkter, dansk landbrug 
producerer og eksporterer til hele ver-
den. ”
- Vi ønsker at skabe åbenhed omkring vores 
produktion og arbejdsvilkår, og det giver 
Åbent Landbrug os mulighed for. Vi er stolte 
af vores erhverv, og ønsker at vise vores gårde 
og produktioner frem for at fortælle historien 
om dansk landbrug. Vi ønsker, at man ved 
selvsyn kan se, at dyrene trives, at der tages 

hånd om dem, og at vi samtidig kan drive 
store bedrifter med et godt udbytte, fortæller 
Søren Bloch, der er formand for KHLs fokus-
gruppe Åbent Landbrug og medlem af KHLs 
bestyrelse.

- Hvert år deltager vi i majmarked i Kolding 
by, hvor vi bringer landbruget til byen. Det er 
en stor succes ligesom vores børnehavedag, 
hvor vi inviterer alle børnehaver fra Kolding 
by og omegn til at tilbringe en dag på en nær-
liggende gård. Og så skal det også nævnes, 
at KHL hvert år er værter sammen med en 
lokal landmand og Landbrug & Fødevarer, 
når dørene åbnes til det landsdækkende 
Åbent Landbrug den 3. søndag i september. 

- Derudover bidrager både landmænd, land-
boforeninger samt Landbrug & Fødevarer 
med projekter som Spor i Landskabet samt 
skoletjenesten, hvor skoleelever helt fra de 
små klasser har mulighed for at besøge en 
gård og ad den vej kombinere teori med 
praksis.

- Men fortællingen stopper ikke her. Den 
fortsætter langt ud i verden med eventyret 
om det lille land, der producerer fødevarer 
af høj kvalitet. Det land, der forstår sig på 
dyrevelfærd, bæredygtighed, forskning og 
teknologi – og det er vi stolte af, siger Søren 
Bloch.

Udviklingen går stærkt - også hos KHL
Af Niels Peter Madsen, direktør for KHL

150 år er ingen alder, når blot man følger med udviklingen. Og det gør KHL. Omsætningen er de seneste fem år 
steget med ca. 25 procent, og vi kan i år for første gang nogensinde præsentere en omsætning på plus 50 millioner 
kr. Samtidig fastholdes et resultatmål på 1 til 2 % af omsætningen. 

KHL mærker i høj grad udviklingen på det 
digitale område, og digitaliseringen auto- 
matiserer flere arbejdsopgaver. Vi er også her 
på forkant med udviklingen, og har allerede 
investeret i avanceret robotteknologi. 

Med robotteknologien ændres arbejdsopgav-
erne, så den traditionelle bogføringsopgave i 
højere grad ændres til en controller-funktion, 
og giver den enkelte landmand endnu større 
udbytte af de data, der er til rådighed.

KHL skal bistå med at udvælge og kontrollere 
de data, som er relevante for den enkelte 
landmand. Det er vigtigt, vi løbende udvikler 
og uddanner medarbejderne til fremtidens 

behov. Robotteknologien kan ikke erstatte 
mennesker og den personlige kontakt hos 
KHL.

KHL har altid formået at følge med. Det er en 
fantastisk virksomhed præget af historien og 
den kultur, man tydeligt fornemmer blandt 
medlemmer og medarbejdere. Det, vi leverer, 
viser, at der er brug for os. Vi rådgiver over 
hele landet og evner, trods nedgang på lands-
plan, at fastholde medlemmerne, og vi har 
– også her i jubilæumsåret – en økonomisk 
sund forretning.

- I forbindelse med arrangementerne kan der fx males havregryn og kværnes mel, der kan leges i  halm-
ballerne, køres med traktor, og så er der rundvisning på værternes gårde, hvor gæsterne kan hilse på dyrene.

” Teknologierne bliver stadig mere 
intelligente, og tiden, hvor robotten vil 
kunne lave mindre komplicerede ind-
beretninger er ikke fjern. ”

Vi har vilje til at 
give viden værdi” ”


