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Corteva Agriscience fordobler
salgsstyrken i
såsædsforretningen

Niels Justesen
Niels Justesen er pr. 1. oktober
ansat som grovfoderkonsulent i
Corteva Agriscience.
Her bliver hans opgave, i
tæt samarbejde med Lars Jørgen Pedersen, salgschef for såsædsforretningsdelen, at sikre
rådgivning og efterspørgslen af
majs-hybrider fra Corteva. Majs-

hybrider fra Corteva sælges under varemærket Pioneer. Niels
Justesen vil som en del af såsædsteamet også være med til at sikre
introduktionen af Cortevas nye
teknologier til danske mælkeproducenter.
Niels Justesen skal sikre et
stærkt samarbejde med sælgere,
mælkeproducenter og konsulenter, og udvikle og eksekvere træning og teknisk support aktiviteter
eksternt såvel som internt. Han er
uddannet agronom med speciale i
husdyrvidenskab fra Den Kongelige Veterinær- og Landbrugshøjskole og har mange års erfaring
i landbrugssegmentet med fokus
på salg og rådgivning.
Niels har en passion for at kombinere landbrugsvidenskab med
produktudvikling og for at skabe
forbedret effektivitet i landbruget.
Han bor sammen med sin familie i
Nordenskov, hvorfra han også vil
have base i det daglige arbejde.

Flemming Nør-Pedersen er
konstitueret efter
Anne Arhnungs fratræden i L&F

Flemming Nør-Pedersen
Flemming Nør-Pedersen er konstitueret som administrerende
direktør i Landbrug og Fødevarer.
Det sker, efter at Anne Lawaetz
Arhnung mandag i denne uge
opsagde sin stilling.
Formand Søren Søndergaard
beklager i en pressemeddelelse
fra Landbrug og Fødevarer Anne

Lawaetz Arhnungs opsigelse:
- Jeg har i dag modtaget Anne
Lawaetz Arhnungs opsigelse som
følge af håndteringen af Danbred-sagen. En beslutning, jeg
modtager med beklagelse, men
som jeg også har forståelse for.
- På vegne af den samlede ledelse i Landbrug og Fødevarer har
jeg givet en uforbeholden undskyldning i sagen. Sagen skulle
have været håndteret helt anderledes hos os. Vi skulle have grebet
ind langt tidligere. De forkerte
beslutninger bærer vi et fælles
ansvar for i Landbrug og Fødevarers ledelse, og man kan og skal
forvente mere af os, siger han.
Anne Lawaetz Arhnung har
været ansat i Landbrug og Fødevarer i 25 år, har siddet i organisationens direktion i ni år og været
adm. direktør de seneste tre år.
Flemming Nør-Pedersen har
været medlem af Landbrug og
Fødevarers direktion siden 2012.

Mindeord:

Troels Toft, Landbrug og Fødevarer

Troels Toft
Sektordirektør for plantesektoren i Seges,
Landbrug og Fødevarer, Troels Toft, er pludseligt død onsdag 6. oktober, 56 år gammel.

Uafhængigt ugemagasin med
nyheder og viden om grovvarer
– branchen og virksomheder
– og om handel, korn, foderstoffer,
gødning, planteværn, såsæd, frø,
energi mm.

Troels havde siddet i stillingen som sektordirektør siden maj 2017. Inden havde han
været mere end 18 år i planteavlsafdelingen
i Patriotisk Selskab som seniorkonsulent og
chefkonsulent og over seks år som planteavlskonsulent i Sydfyns Landbocenter.
Troels var utrolig vellidt blandt kolleger
og samarbejdspartnere, og man blev altid
mødt med en smilende hilsen, når man
mødte ham på gangene eller i kantinen i
Agro Food Park, hvor han havde kontor. Han
havde en smittende og positiv væremåde og
udstråling og var meget rar at være sammen med.

Redaktion
Helge Lynggaard, ansvarshavende
mail: hl@grovvarenyt.dk
mobil 20 47 16 11
Gunner Buck
mail: gb@grovvarenyt.dk
tlf. 98 57 40 55, mobil 21 26 42 20

Fagligt er der ingen tvivl om, at Troels var
utrolig dygtig. Han brændte for plantefaget
og gik til sit arbejde med en inspirerende
energi. Også overfor pressen var han meget
venlig og professionel. Han formåede at italesætte selv de mest komplicerede plantefaglige problemstillinger letforståeligt, kunne
altid finde tid til at svare på spørgsmål, og
han besvarede dem grundigt og sagligt.
Troels efterlader sig hustru og datter.
Troels er savnet. Æret være hans minde.

Anya Engelbrecht, journalist
mail: ae@pressebureauet.dk
mobil 53 93 77 60.
Bemærk venligst:
Kopiering/videresendelse af Grovvarenyt er kun tilladt inden for det
aftalte abonnement - eller efter
skriftlig aftale med udgiver.

Anya Engelbrecht

Grovvarenyt udgives af:
Pressebureauet Aarhus
v/Helge Lynggaard
Agro Food Park 15,
8200 Aarhus N
Web: grovvarenyt.dk
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Klimarådet peger på, at i 2030 kan lastbiler med elbatterier være den vindende teknologi. Foto: Helge Lynggaard.

KLIMARÅDET:

El kan drive fremtidens lastbiler
TRANSPORT | I en ny analyse vurderer Klimarådet de klimavenlige teknologiske
løsninger i lastbiltransporten – herunder specielle veje med indbygget strøm i kabler

H

vor stort set alle lastbiler i
dag kører på diesel, vil en
betydelig del af både de
små og store lastbiler i fremtiden
formentlig køre på el.
Det konkluderer Klimarådet
i sin nye analyse "Veje til klimaneutral lastbiltransport".
I de fleste tilfælde vil batterilastbiler kunne erstatte de mindre diesellastbiler, som kører
kortere ture, og for eksempel
kører med varer i og omkring de
store byer. I forhold til de lange
ture med større lastbiler er det
sværere at udpege den vindende
teknologi, men i Klimarådets
analyse ser batterilastbilerne ud
til at blive samfundsøkonomisk
billigst i 2030 for mange typer
kørsel, når vi medregner CO2omkostningerne. Kort rækkevidde og lang opladningstid kan dog
være en udfordring for nogle lastbiltyper og ved særligt krævende
opgaver, skriver Klimarådet i en
pressemeddelelse.

Såkaldte elveje kan løse batteriernes udfordringer med
rækkevidden, hvis de udbredes
i Europa. Og hvis mange bruger
elvejene, kan den løsning være
lige så billig som de batteridrevne
lastbiler. På en elvej kan lastbilerne få strøm via kabler, som man
kender det fra for eksempel S-tog
i København eller tidligere fra
sporvogne. Teknologien kræver
dog politisk koordination i EU og
ikke mindst store investeringer
til at etablere elkablerne langs de
europæiske veje i stor skala.

Brint til lastbiler
El kan også komme i spil via
brint produceret på grøn strøm.
Brint til lastbilerne er dog ifølge
Klimarådets beregninger dyrere
end batterier og elveje. Og det
er på trods af faldende priser på
brintproduktion. En afgørende
faktor er, at brint har en væsentligt
dårligere energieffektivitet end
batterier og elveje. Omvendt har

brinten ikke batterilastbilernes
udfordring med rækkevidde og
kan derfor få en vigtig rolle på de
lange ture. I alle tre tilfælde vil
der skulle produceres betydelige
mængder grøn strøm til at dække
energibehovet.

Behov for generel afgift på
drivhusgasser
Klimarådet vurderer, at det på den
korte bane er svært at finde markante udledningsreduktioner fra
den tunge transport, men en generel drivhusgasafgift kan skubbe
til udviklingen og gøre det mere
attraktivt for den enkelte vognmand at vælge fx el frem for diesel.
- En drivhusgasafgift vil være
den mest effektive måde at styre
den tunge transport i en mere klimavenlig retning. Skal vi opfylde
70-procentsmålet, er der brug for
handling i alle dele af samfundet.
Det gælder også den tunge transport, hvor der ellers ikke er udsigt
til de store CO2-reduktioner, si-

ger formand for Klimarådet, Peter Møllgaard. Han tilføjer, at en
drivhusgasafgift også har den fordel, at den er teknologineutral. Så
hvis det viser sig, at det ikke er el,
der er den bedste klimaløsning
for den tunge vejgodstransport,
har afgiften ikke givet en forkert
teknologi en fordel frem for andre.

Gas kan blive en fossil
blindgyde
Klimarådet ser derimod ikke den
store rolle for biogas i den tunge
vejgodstransport. Det skyldes, at
Klimarådet vurderer, at der ikke
er nok bæredygtige biomasseressourcer på europæisk plan til
for alvor at drive den tunge vejgodstransport, samtidig med at
der også kan blive hårdt brug for
biogassen andre steder.
Læs hele Klimarådets analyse
Veje til klimaneutral lastbiltransport.
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Cimbria i Thisted står i centrum
af stor millioninvestering
IT-PROJEKT | Cimbria skal stå i spidsen for at udvikle en it-platform for
koncernens amerikanske ejere Agco

C

imbria skal nu stå i spidsen
for et stort internationalt itprojekt. Projektet omfatter
en stor millioninvestering fra koncernens amerikanske ejere Agco
og kommer på den korte bane til
at betyde op til 12 ekstra arbejdspladser i Danmark, oplyser Agco i
en pressemeddelelse.
Cimbria, der producerer udstyr og løsninger til håndtering
af korn, frø og fødevarer, beskæftiger knap 500 medarbejdere i
Danmark. Virksomheden kommer nu til at spille en helt central
rolle i investeringen og udrulningen af en global it-platform.
Projektet indebærer, at Cimbria skal implementere et stateof-the-art SAP-baseret ERPsystem, der skal konsolidere
virksomheden yderligere som
førende i verden inden for sit
område:
- Vi er meget begejstrede
for det kolossale it-projekt, som
vi nu har fået bevilliget penge
til fra vores amerikanske ejere.
Projektet skal optimere vores
interne og eksterne processer og
konsolidere os blandt de førende
i branchen også på it-området,
forklarer økonomidirektør Christian Andersen fra Cimbrias hovedsæde i Thisted.

Koncern med 20.000 ansatte
Cimbria er ejet af den amerikanske Agco-koncern, der er blandt de
største i verden inden for design,
fremstilling og salg af landbrugsmaskiner og højteknologisk udstyr
til landbruget. Agco omsatte sidste
år for 58 milliarder kroner og har
20.000 ansatte på verdensplan.
Koncernen står blandt andet bag
brands som Challenger, Fendt,
Massey Ferguson og Valtra:
- Vi ser investeringen og vores
centrale rolle som en stor tillidserklæring fra vores amerikanske
ejere, og den understreger Cimbrias nøglerolle i Agco-koncer-

Cimbria i Thisted ansætter
omkring 12 medarbejdere til
at stå for det nye it-projekt
for Agco.
Pressefoto.

nens overordnede vækststrategi.
Cimbria rummer et stort potentiale, og it-projektet skal være
med til at løfte vores vækst yderligere. Vi er samtidig stolte over
at skulle stå i spidsen for implementeringen af it-projektet i hele
Agcos Grain & Protein-division,
fortsætter Christian Andersen.
Grain & Protein er Agcos nyeste forretningsben, der omfatter
en lang række aktiviteter, produkter og processer, der kan øge
udbyttet af landbrugsproduktion, sikre stabile fødevareleverancer samt understøtte en udvikling
i retning af en mere bæredygtig
fødevareproduktion.

Koncern i vækst betyder
flere danske arbejdspladser
Cimbria-koncernen er generelt
inde i en særdeles positiv udvikling, og virksomheden spreder
sig i dag på adresser i Thisted, i
Herning samt en række lokationer

over hele verden. Derudover har
Agco danske afdelinger i Randers
og Glostrup.
Udviklingen medfører behov
for ansættelse af flere medarbejdere – ikke mindst i Thisted, hvor
godt 400 medarbejdere allerede i
dag har deres daglige gang:
- Vi har travlt i HR-afdelingen
i øjeblikket, hvor der er fokus på
både talent- og kompetenceudvikling, fastholdelse af nuværende medarbejdere og rekruttering
af nye. Alene it-projektet giver
op til 12 nye arbejdspladser her
i Thisted, og vi mander løbende
op inden for både produktion,
projektafdeling og salg, forklarer HR-manager Lisa Mortensen.
Hun siger supplerende, at
selvom der er begyndende flaskehalse inden for visse dele af arbejdsmarkedet, bør Cimbria være
en attraktiv arbejdsplads blandt
andet på grund af de mange forskellige typer af stillinger og in-

ternationale karrieremuligheder:
- Den globale Agco-koncern
giver mange spændende muligheder for at skifte job og funktion
på tværs af lande og divisioner.
Det er en udvikling, som coronaepidemien har accelereret yderligere, fordi vi er blevet langt
mere bevidste om, at samarbejde
på tværs af geografi sagtens kan
lade sig gøre eksempelvis via
videomøder, remote work m.v.
Det handler ganske enkelt om at
skabe en god balance mellem arbejde og fritid for den enkelte og
for virksomheden og om at få den
bedste til jobbet – enten via intern
eller ekstern rekruttering, siger
Lisa Mortensen videre.
Hun har på nuværende tidspunkt rekrutteret seks medarbejdere til it-projektet og skal i den
kommende tid rekruttere yderligere en håndfuld specialister til
at sikre udviklingen i det omfattende projekt.
Det store IT-projekt har netop
haft kickoff hos Cimbria i Thisted
og forventes at løbe i knap to år.
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GENERALSEKRETÆR I FEFAC:

Foderstofbranchen er en
vigtig spiller i den bæredygtige
fødevareproduktion
ECE-2021 |EUs mål er, at Europa skal være klimaneutralt i 2050, og det stiller krav
til den europæiske foderbranche. Generalsekretær i Fefac, Alexander Döring, fortalte
om Fefacs bæredygtighedsarbejde til European Commodities Exchange 2021.
I Fefac har bæredygtighed
været i fokus i 15 år, fortalte
Alexander Döring på seminaret.
Pressefoto.

Af Anya Engelbrecht

T

endenserne tyder på, at bæredygtighed i den nærmeste
fremtid vil være afgørende
for en virksomheds eksistensberettigelse, for der bliver stillet
stadig større krav til bæredygtighed fra samfund, forbrugere og
politikere.
Derfor var Alexander Döring,
generalsekretær i det europæiske forbund for foderproducenter, Fefac, inviteret til European
Commodities Exchange 2021,
som blev holdt af Dakofo i Øksnehallen i København i sidste
uge. Her fortalte generalsekretæren om Fefacs arbejde for øget
bæredygtighed i den europæiske
foderbranche i forhold til de generelle bæredygtighedsmål for
fødevareproduktionen i Europa.
- I Fefac har bæredygtighed
været et stort fokusområde de
seneste 15 år. Hvis vi skal nedbringe klimabelastningen, er det
vigtigt at have fokus på aktiviteterne omkring råvareforsyningen, hvor eksempelvis sojaproduktionen er topprioritet lige nu.
Derfor lancerede vi i Fefac så sent
som i februar vores Soy Sourcing
Guidelines 2021, der skal være
med til at sætte en ny, bæredygtig
standard for sojaforbruget, siger
Alexander Döring.

Europa-Kommisionen, der har
det overordnede formål at gøre
Europa klimaneutralt i 2050 som

det første kontingent i verden.
- Den grønne aftale indeholder mange vigtige aspekter, som

vedkommer os i foderindustrien.
Nogle kommer til at blive udfordrende for os, og andre betragter
vi os allerede som frontløbere
på. Eksempelvis cirkulær økonomi, som vi arbejder meget med
i branchen, blandt andet ved at
transformere restprodukter fra
fødevareindustrien til foder til
dyr, så vi bevarer næringen i produktionskæden, siger Alexander
Döring.
FORTSÆTTER SIDE 6

Konkurrence med
energisektoren
En stor del af Fefacs bæredygtighedsarbejde er knyttet til ”The
European Green Deal”, som er
et sæt politiske initiativer fra

Figur 1: Der er ikke et eneste af de 11 hovedpunkter i ”The European Green Deal”, der
ikke er koblet sammen med foderbranchen, påpeger Alexander Döring. Skærmbillede
af Alexander Dörings slides.
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FORTSAT: FODERSTOFBRANCHEN ER EN VIGTIG SPILLER I DEN BÆREDYGTIGE FØDEVAREPRODUKTION

Blandt de punkter i aftalen,
som kan blive en udfordring for
foderbranchen, peger generalsekretæren på målet med ren og pålidelig energi, der ikke er for dyr.
- Der er et kæmpe pres på energisektoren med, at den skal blive
grøn for at reducere udledningen
af drivhusgasser, og det kommer
til at få konsekvenser for foderstofsektoren. Det kan nemlig ikke
undgås, at energisektoren kommer til at tage en del af de restprodukter og råvarer, som ellers ville
have være brugt til foder. Der er
stor konkurrence om varerne, og
det er bestemt noget, vi skal være
opmærksomme på i sektoren,
fastslår Alexander Döring.

”The European Green Deal”
får kæmpe indflydelse
Alexander Döring påpeger, at der
ikke er et eneste af de 11 hovedpunkter i den europæiske grønne
aftale, der ikke er koblet sammen
med foderbranchen.
- Aftalen kommer til at få
kæmpe indflydelse på os på rigtig
mange måder. Derfor er vi nødt til
at udvide vores horisont og tænke
tingene på andre måder, end vi
plejer at gøre for at få det hele til
at hænge sammen, siger generalsekretæren og fortsætter:
- Hovedfokus i den europæiske
grønne aftale vil i starten være
sektorerne transport, energi og

Seminaret med Alexander Döring blev holdt i tilknytning til Europaen Commodities Exchange.
Pressefoto.
industri, de da har den største
udledning af drivhusgasser. Men
bliver deres udledning nedbragt
frem mod 2050 som planlagt, vil
landbrugssektoren derefter være
den største udleder af drivhusgas.
Derfor er vi nødt til at tage bæredygtighedsarbejdet meget seriøst

Husdyrernæring er en
nøglebrik
Udover ”The European Green
Deal” har Europa-Kommissionen
formuleret fire inspirationsmål til
en bæredygtig europæisk fødevareproduktion i 2030. Målene er er
50 procent reduktion af pesticider,
50 procent reduktion af tab af næ-

ringsstoffer, 50 procent reduktion
af anvendelsen antimikrobielle
midler og 25 procents øgning af
det økologisk dyrkede areal.
Alexander Döring fremhæver, at foderindustrien i Europa
allerede er meget ressourceeffektiv, og at det på flere områder
vil kræve væsentlige ændringer i
produktionssystemer og teknologi at forbedre betydeligt – eksempelvis i forhold til reduktion
af udledning af drivhusgasser.
Dog er der andre områder, hvor
branchen kan gøre en forskel.
- Foderstofbranchen er en
vigtig spiller i arbejdet mod en
bæredygtig fødevareproduktion.

Eksempelvis i forhold til inspirationsmålet med reduktion af tab
af næringsstoffer. Videnskaben
omkring husdyrernæring og
optimal optagelse af næring er
et vigtigt emne, som har været
hovedfokus hos mange af vores
medlemmer i flere år og stadig er
det. Der er ingen tvivl om, at det
er en nøglebrik i den bæredygtige fødevareproduktion, siger
Alexander Döring.

Feed Sustainability
Charter 2030

Figur 2: Bliver udledningen fra transport, energi og industri nedbragt frem til 2050
som planlagt, vil landbrugssektoren derefter være den største udleder af drivhusgas, fastslår Alexander Döring. Skærmbillede af Alexander Dörings slides.

Sidste år lancerede Fefac Feed Sustainability
Charter 2030, der indeholder fem ambitioner
til en bæredygtig foderproduktion i 2030. Alle
ambitionerne er i tråd med ”The European Green
Deal” og FNs verdensmål.
Ambitionerne er at:
1. Bidrage til en klimaneutral husdyrproduktion og akvakultur gennem foder.
2. Fremme bæredygtige fødevaresystemer
gennem forbedret ressource- og næringsstofeffektivitet
3. Øge ansvarlig indkøbspraksis
4. Bidrage til forbedret sundhed og velfærd hos
landbrugsdyr
5. Forbedre det socioøkonomiske miljø og
modstandsdygtigheden i sektorerne for husdyr og akvakultur
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UniMerchants havde i alt taget otte medarbejdere med
til standen. Her ses i front
administrerende direktør
Søren B. Nielsen sammen
med fra venstreJeppe Krebs
og Søren Rasmussen.
Foto: Helge Lynggaard.

ADM. DIREKTØR I UNIMERCHANTS:

Har besøgt ECE hver gang siden 2004
ECE-2021 | For mæglervirksomheden UniMerchants er det ekstremt relevant at
være med på European Commodities Exchange, fortæller direktør Søren B. Nielsen.
Af Anya Engelbrecht
- Det er som at lukke køer på græs,
efter de har været spærret inde i
to år.
Sådan beskriver Søren B.
Nielsen, adm. direktør i UniMerchants, stemningen på European
Commodities Exchange, som var
det første store arrangement i
grovvarebranchen i Europa efter

Corona-nedlukningen.
På UniMerchants’ stand stod
otte ud af virksomhedens i alt 13
medarbejdere fra kontorerne i
Danmark, Tyskland og Polen.
- Når man er en mæglervirksomhed, der lever af at møde og
forbinde folk, er det ekstremt relevant at være med på European
Commodities Exchange. Det er
en god måde at møde nye og ek-

sisterende kunder, og nu hvor vi
ikke har kunne komme ud under
hele Corona, er det mere relevant
end nogensinde før, siger Søren
B. Nielsen.
Personligt har Søren B. Nielsen været med til ECE hver gang,
det har været afholdt, siden 2004.
De første år med en anden virksomhed, da UniMerchants først
blev stiftet i 2010.

SØGER DU MEDARBEJDERE
MED BRANCHEERFARING?
- Så annoncér i Grovvarenyt
Med en jobannonce i Grovvarenyt er du
sikker på, at din annonce rammer plet.

LÆS MERE
grovvarenyt.dk

Annoncere i Grovvarenyt
- og få en gratis bannerannonce
på grovvarenyt.dk i en måned.
Kontakt
Helge Lynggaard
hl@grovvarenyt.dk
Tlf. 20 47 16 11

- De fleste år har vi haft en
stand, for så har vi ligesom en
hjemmebane, hvor folk altid kan
finde os. Det gør det lidt nemmere, end hvis man skal ud at møde
folk på gangene. Vi skal helt sikkert også med næste år, men vi
har endnu ikke besluttet, om vi
skal have en stand.
Efter ECE benyttede UniMerchants lejligheden til at samle
kollegaerne.
- Os kollegaer har jo ikke set
hinanden på tværs af landegrænserne i to år. Derfor er dette også
en oplagt lejlighed til at tage ud
sammen og få noget godt at spise
i København, når arrangementet
her er slut.
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LACHENMEIER MONSUN

Opfører et af verdens
største tørrerier
ECE-2021 | Den sønderjyske virksomhed producerer anlæg til både landbrug og
kraftværker – og det derimellem
Af Helge Lynggaard
- Vi er måske nok lidt i mindretal,
for vi er her jo ikke for at handle
korn. Vi er her for at møde repræsentanter for virksomheder i
korn- og foderstofbranchen, der
vil høre, hvad vi har af nyt indenfor håndtering, opbevaring og tørring, siger Christian Ørskov Pedersen, salgsdirektør i Lachenmeier
Monsun A/S til Grovvarenyt, da vi
møder ham og hans kollega Christian Minetti på Den Europæiske
Varebørs i København i sidste uge.
De har på forhånd aftalt at
mødes med nogle af de mange
gæster, der kommer.
- Det er mest nogle, vi kender
i forvejen, men det er en god mulighed for at mødes, når de nu er i
Danmark, siger Christian Ørskov
Pedersen.
Han fortæller, at virksomheden er i gang med nogle vidt forskellige opgaver.
- Vi har gang i både hjemmemarkedet, som for vores ved-

Christian Ørskov Pedersen,
til venstre, sammen med
Christian Minetti, benyttede
ECE 2021 til at mødes med
udenlandske kunder. Foto:
Helge Lynggaard.

kommende er de skandinaviske
lande, og projekter ude i verden.
I år har vi produceret et korntørringsanlæg til et landbrug ved
Hirtshals. Det er ellers ikke hvert
år, at vi leverer til primærlandbruget. Samtidig har vi gang i to
udvidelser for DLG i henholdsvis
Skave og Vrå, og samtidig har vi
gang i en udvidelse for HaGe i
Rendsburg.

Vi har også et stort projekt i
Vietnam til tørring af ris. Jeg tror,
det må være blandt verdens største tørrerianlæg. Tørrerierne kan
hver håndtere omkring 350 tons
ris i timen. I Danmark er det et
stort anlæg, når det har en kapacitet på 100 tons afgrøder i timen.
Christian Ørskov Pedersen
fortæller, at virksomheden i de
seneste 12-13 år har haft travlt

med store projekter med biomassehåndtering for danske kraftværker.
- Kraftværkerne har været
igennem en omstilling fra kul til
biomasse, og i den forbindelse
har vi leveret store nøglefærdige
anlæg til modtagelse, opbevaring og håndtering af flis. Lige
nu arbejder vi med Fynsværket
og Energiforsyning Esbjerg. Det
er store anlæg, som hver for sig
næsten udgør en værdi svarende
til vores årsomsætning, siger
Christian Ørskov Pedersen.

VEJRUP ANDEL:

Et godt netværk er guld værd
Af Anya Engelbrecht
Mogens Skovbo Hansen, forretningsfører i Vejrup Andel, deltog i
European Commodities Exchange
for at netværke.
- Vi køber vores varer gennem
DLA Agro, så de repræsenterer os
her på messen, og jeg er her mere
som gæst. Det er udelukkende for
netværkets skyld, at jeg er her.
Det synes jeg, er vigtigt at pleje,

for det er jo guld værd at have et
godt netværk, fortæller forretningsføreren.
Mogens Skovbo Hansen var
den eneste fra Vejrup Andel, der
deltog i arrangementet i Øksnehallen.
- Vi er jo ikke så mange folk i
virksomheden, og der er ret travlt
for tiden. Så der er jo nogen, der
er nødt til at passe butikken.

Mogens Skovbo Hansen,
Vejrup Andel.
Foto: Helge Lynggaard.
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I Øksnehallen blev dansk maltbyg og sortsafprøvningen gennem Danish Preferred præsenteret af fra venstre Jakob Willas Jensen,
KWS Scandinavia, Kim Bonde Petersen, Nordic Seed og Birger Eriksen, Sejet Planteforædling. Foto: Helge Lynggaard.

DANISH PREFERRED

En stemme til dansk maltbyg
ECE2021 | Partnerne bag Danish Preferred præsenterede det danske
godkendelsessystem for maltbygsorter i Øksnehallen
Af Helge Lynggaard

D

e er konkurrenter til daglig, men når de stiller op for
samarbejdet Danish Preferred, taler de med samme stemme.
En stemme, der skal medvirke til
at brande dansk maltbyg på det
europæiske marked.
- Vi er en lille branche, så hvis
vi ikke kan komme ud af det med
vores konkurrenter, så har vi ikke
ret mange kolleger, siger Kim
Bonde Petersen, Nordic Seed, da
Grovvarenyt møder ham og hans
kollger Jakob Willas Jensen, KWS
Scandinavia og Birger Eriksen,

Sejet Planteforædling på standen
i Øksnehallen i sidste uge.
I 2017 dannede Dakofo og
Danske Sortsejere det danske
godkendelsessystem til maltbyg
med navnet Danish Preferred.
- Det ligger i god forlængelse
af den tradition, vi har med sortsafprøvning, som vi også samarbejder omkring. Nu prøver vi så
bare at lægge det lidt stærkere
omkring maltning og bryggerierne, siger Jakob Willas Jensen.
- Vi er jo enkeltstående det
suverænt største eksportland af
maltbyg i Europa, for omkring
trefjerdedele af den danske høst
af maltbyg går til eksport, siger

Kim Bonde Pedersen.
Trioen forklarer, at det er ret
enestående, at parterne i Danmark er gået sammen om at
lave en målrettet afprøvning af
maltbygsorter. Forskellen til afprøvninger i andre lande er, at
i Danish Preferred køres der en
meget åben politik, hvor alle tal
er tilgængelig.
- Her sidder der ikke en komité,
der restriktivt bestemmer, hvilke
sorter, der skal have succes, som
vi kender det andre steder. Her er
det sådan, at hvis en sort kan leve
op til kriterierne og ser fornuftigt
ud, så får den plads på markedet,
siger Kim Bonde Petersen.

- I Tyskland er det programmet, der prøver at styre markedet. Hos os er det markedet, der
styrer programmet, supplerer
Birger Eriksen.
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AM NUTRITION:

Kigger efter potentielle forhandlere
ECE-2021 |Elsebeth Søndergaard, AM Nutrition, var i Øksnehallen for at mødes
ansigt til ansigt med kunder og for at suge viden til sig
Af Helge Lynggaard
- Jeg er her for at mødes med nogle
kunder, som jeg har kommunikeret med på forhånd og nu benytter lejligheden til, at vi kan mødes
ansigt til ansigt, siger Elsebeth
Søndergaard, nyudnævnt Commerciel Director i AM Nutrition
AS, da hun var på vej ind til Den
Europæiske Varebørs i Øksnehallen i sidste uge.
Den norske virksomhed, AM
Nutrition, er ejet af Felleskjøbet
Rogaland Agder og har sin produktion i Stavanger, hvor der bearbejdes ærter til brug i både foder og fødevarer. Virksomheden
har en dansk afdeling i Holstebro.

- Jeg har tidligere haft fokus
på husdyrfoder og kæledyrsfoder men har nu det overordnede
ansvar for salg af vore produkter
– også til fødevarer, som er helt
nyt for mig. Vores produkt er ærtekoncentrat, og det kan indgå i
plantebaserede fødevarer, som er
et hastigt voksende marked. Vores ærteprotein kan for eksempel
bruges til pasta, bagerivarer, is og
mange andre produkter. Og i en
tid, hvor mange vil have mindre
og mindre kød, kan vi i stedet for
tilbyde tekstureret ærteprotein,
der ligner kød. Jeg er interesseret
i at finde potentielle forhandlere
her, siger Elsebeth Søndergaard.
Hun fortæller, at ærterne kommer med skib til Stavanger.

Elsebeth Søndergaard, AM
Nutrition på vej til møde med
kunder og potentielle forhandlere. Foto: Helge Lynggaard.

- I forarbejdningsprocessen
tager vi skallen af mekanisk, så
man har den gule ært. Den bliver
herefter pulveriseret og via luft
og tyngdekraft adskilles protein
og stivelse, og der er hverken
vand eller kemikalier i processen.
Produktionen af ærtekoncentrat
rammer derfor den rigtige trend
og er både bæredygtig og har lavt
klimaaftryk, siger Elsebeth Søndergaard.

CIMBRIA:

Vores nye ejere ønsker vækst
Claus Sandberg, til venstre, og
Niels Christensen er klar til at
hjælpe den nye ejer af Cimbria
med at vækste.
Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

C

imbria i Thisted blev for fem
år siden overtaget af den
amerikanske landbrugsmaskinkoncern Agco, og det nye
ejerskab er nu ved at slå igennem.
Det beretter Claus Sandberg
og Niels Christensen, der repræsenterede Cimbria Unigrain A/S
på Den Europæiske Varebørs,
ECE 2021, i Øksnehallen i København i sidste uge.
- Vi har hidtil levet på de gode
referencer i markedet, men hvis
man vil vækste, er der et loft for
vækstraten, hvis man ikke får nye
kunder, og Agco ønsker vækst, siger Claus Sandberg.
- Vi har fået ny hjemmeside,
som vi præsenterer her, og den
er meget anderledes og betydelig
bedre. Udadtil har vi fået en helt
anden profil, og det hænger sam-

men med det nye ejerskab, som
begynder at træde i karakter. Vores profil er nu mere kommerciel
og rettet mod markedet, hvor vi
traditionelt er en mere teknisk
produktionsvirksomhed. Det er

vi selvfølgelig stadigvæk, men
vi er nok lidt bedre til nu at fortælle, hvad vi kan, siger Claus
Sandberg.
De to kolleger er enige om, at
det er lidt en test at medvirke på

ECE 2021.
- Vi kender jo mange af teknikerne rundt om i virksomhederne, men det kunne også være
godt at møde nogle af de tradere,
der kommer her og opsnappe lidt
om, hvad der sker i branchen.
Måske er der nogle, der går med
planer, som slet ikke er sivet ned
til leverandørerne endnu. Jo tidligere vi kan komme på banen, jo
bedre, siger Claus Sandberg,
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BALTIC CONTROL GROUP:

Festen må vente
ECE-2021 | Mange af Baltic Control
Groups samarbejdspartnere kunne ikke
få visum til at rejse til København
Af Helge Lynggaard

D

er var lagt op til stor fejring
af Baltic Control Groups 40års jubiluæm i forbindelse
med Den Europæiske Varebørs i
Øksnehallen.
Men festen er udskudt til senere, fordi gæsterne ikke kunne
komme til København.
- Vi havde inviteret vores kolleger fra nær og fjern i 50 lande,
hvor vi har kontorer. Vi havde
planlagt et par dage med workshops, stor middag med videre.
Men kun fire af dem er repræsenteret her i dag. De kunne
ikke skaffe visum, oftest fordi
kontorerne, hvor de skulle have
visum, endnu ikke er åbnet efter
pandemien. Vi må prøve at lave
et arrangement næste år i stedet

for, siger administrerende direktør Martin Engstrøm Pedersen,
Baltic Control Group.
Baltic Control Group havde en
større stand i Øksnehallen, som
rummede begge de to ben, som
virksomheden står på: den uafhængige kontrol- og inspektionsvirksomhed Baltic Control A/S og
Baltic Certifications AS, der tager
sig af certificeringsaktiviteter.
- Vi har haft meget udbytte af
at være her. Vi har indgået konkrete kontrakter om inspektion.
Det var ikke noget, der var forberedt i forvejen, men er opstået i løbet af dagen. Vores certificeringsafdeling har også fået mange
henvendelser, som de skal følge
op på i den kommende tid. Så på
den måde er det gået rigtigt godt,
siger Martin Engstrøm Pedersen.

Søskendeparret Martin Engstrøm Pedersen og Karina Engstrøm
Nielsen ejer Baltic Control Group, som blev etableret af deres far
for 40 års siden. Foto: Helge Lynggaard.

MOLLERUP MØLLE:

Vores kunder ønsker den personlige handel
ECE-2021 | Den private grovvareforretning fra Mors, Mollerup Mølle, havde tre
mand med på ECE 2021
Jakob Pedersen, Mollerup
Mølle.
Foto: Helge Lynggaard.

Af Anya Engelbrecht
Ifølge Jakob Pedersen, direktør
i Mollerup Mølle, er det fysiske
møde afgørende i grovvarebranchen. Det er en af grundene til,
at han selv sammen med virksomhedens anden direktør, Holger Pedersen, og den nyansatte
råvarechef, Claudio Pelsen, var
rejst fra Mors til København for at
deltage i European Commodities
Exchange 2021.
- Verden er blevet meget international, og mange handler på
internettet, men i vores branche
vil mennesker bare gerne handle
med mennesker. Det kunne vi

også fornemme under Corona, at
kunderne vendte tilbage til os og
købte det, de plejer, for os kender

de jo og ved, hvad de får.
Jakob Pedersen var derfor
hverken til arrangementet for at

købe eller sælge.
- Der er mange af de firmaer til
stede, som vi handler med, både
fra indland og udland, men her
drejer det sig ikke om handel. Det
drejer sig om det fysiske møde og
at kigge folk i øjnene. Det trænger
vi til, for der har jo hverken været
dyreskue eller noget som helst de
seneste to år, som vi kunne tage
til, siger direktøren.
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Vestjyllands Andel overtager
hestebrandet Duvil
FODER | Vestjyllands Andel har med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober
overtaget aktiviteterne i Duvil

V

estjyllands Andel har med
tilbagevirkende kraft fra 1.
oktober overtaget aktiviteterne fra de hidtidige ejere af
det dansk producerede hestefoder Duvil, som grundet markante
prisstigninger inden for transport,
råvarer og emballage har ønsket
at afgive rollen som mellemled. I
den forbindelse var det naturligt
for dem at kigge i retningen af
Vestjyllands Andel.
- Igennem de seneste fire år
har vi fået produceret vores foder hos Vestjyllands Andel, som
har gjort et fantastisk arbejde ift.
at skabe produkter i højeste kvalitet. Derfor er vi – på kundernes
vegne – også glade for aftalen
med Vestjyllands Andel, som
er ensbetydende med, at Duvil
forbliver danskejet og dansk produceret, lyder det fra Peter Tind-

Læserbrev

Af Gustav Garth-Grüner,
næstformand i Bæredygtigt
Landbrug,
Sandbygaard, Glumsø

M

edierne er fulde af historier om spildevand,
giften PFOS, generationsforureninger og træbeskyttelsesmidler fundet i vandboringer.
Og miljøminister Lea Wermelin
vil så igen til at starte et nyt stort
grundvandstjek.

Foderkonsulent Mette Moesgaard og direktør i AgroLand,
Lars Broe, satser på at udvikle
lokalt producerede råvarer til
brug i hestefoder.
Pressefoto.

større mulighed for at udnytte
synergierne imellem Vestjyllands
Andels foderproduktion og AgroLands butikskoncept. Det kan bidrage til udviklingen af en større
portefølje af kvalitetsprodukter
til de mange trofaste hestefoderkunder hos Duvil, forklarer Lars
Broe, direktør i AgroLand.
bæk, den hidtidige ejer af Duvil.
Også hos Vestjyllands Andel
er der stor tilfredshed at spore.
Blandt andet fordi overtagelsen
af Duvil stemmer godt overens

med ambitionerne om at skabe
større salg af hestefoder via specialbutikkerne AgroLand.
- Vi ser et stort potentiale i Duvil. Ikke mindst fordi vi får endnu

Et kendt ansigt
Vestjyllands Andel glæder sig over,
at foderkonsulent Mette Moesgaard bliver i virksomheden, hvor
hun har været ansat i ti år.

Brug pengene, hvor problemerne er
Det er dog ikke disse farlige
kemiske stoffer, der er fokus på.
Igen er det landbrugets pesticider, hun vil screene for – selvom
der ikke er sløjfet en drikkevandsboring som følge af det
moderne landbrugs pesticider
de seneste 20 år. De nye stoffer,
Lea Wermelin har fokus på, er
kun fundet en enkelt gang over
kravværdien. Nu skal der så bruges mange penge til at teste for
dem. Regeringen vil derudover
lave sprøjtefri zoner, de såkaldte
boringsnære beskyttelsesområder, mens SF vil bruge 8 mia. kr.
på nye grundvandsparker.
Selvfølgelig skal landbrugets
midler undersøges og testes. Der
skal selvfølgelig også screenes for
dem. Men det er altså ikke her,
de alvorligste trusler mod vores
grundvand og drikkevand findes.
Derfor er det heller ikke her, vi

skal bruge så mange af vores skattekroner og dermed minimere
landbrugets arealer.
- Det er spild af penge, når intet peger på, at landbrugets brug
af pesticider udgør et problem for
vores sundhed. De krav-værdier
vi bruger, er politisk bestemte,
og ikke relateret til giftighed.
Brugen af pesticider i Danmark
er meget stærkt reguleret, og
derfor er der ikke nogen særlig
risiko med den nuværende brug
af sprøjtemidler, siger professor i
miljøtoksikologi ved Københavns
Universitet, Nina Cedergren til
Altinget.
Dog lyder det fra mange bekymrede stemmer: Der er fundet giftrester i boringerne. Men
bare fordi man kan måle det, er
det ikke ensbetydende med, det
er farligt, argumenterer professoren. Hun påpeger, at de største

trusler udgøres af f.eks. PFOS,
flourerede stoffer, der bl.a. har
været brugt til brandslukning,
samt de mange punktkilder,
kendt som generationsforureninger, som regionerne nu har fået
kortlagt.
Professor ved DTU, Hans-Jørgen Albrechtsen, er på samme
linje, når han peger på stoffet
DMS, der har været brugt til træbeskyttelse, og som nu udgør et
problem for vandværkerne specielt på Sjælland og under byerne.
Det er jo ikke fra vores fødevareproduktion, truslerne kommer.
Går miljøministerens nye undersøgelse ud på at finde og eliminere de mest skadelige stoffer til
glæde for rent vand? Eller skal
der blot udpeges en forudbestemt
syndebuk – så man igen kan slå
landbruget oven i hovedet?

| 2021 | Nr. 41 | 13

DANSK PLANTEVÆRN:

Diskussionen om pesticider i
drikkevandet skal ned på jorden
ANALYSER | Jo mere der bliver analyseret for, jo mere vil der også blive fundet,
påpeger Dansk Planteværn

P

å baggrund af udtræk
fra Jupiter, som er GEUS'
landsdækkende database
for grundvands-, drikkevands-,
råstof-, miljø- og geotekniske
data, hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021
kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet. Fra januar
til august i 2021 er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. Imidlertid
er der i den opgørelse medtaget
fund fra tidligere år. Det korrekte
tal er derfor ca. 13 procent lavere
og fundene er på samme niveau
som sidste år, skriver Dansk Planteværn i en pressemeddelelse, som
fortsætter:
- I 12 procent af prøverne er
kravværdierne overskredet, men
ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag. GEUS’ VAP-system
er med til at sikre, at nuværende,
godkendte pesticider bliver grun-

digt undersøgt. Landbrugets nuværende anvendelse af pesticider
er således ikke årsagen til fund af
kemiske stoffer i drikkevandsboringerne.
Det danske drikkevand er
unikt og for at beskytte det, bliver
der foretaget en række undersøgelser, moniteringer og målinger,
der sikrer grundvandet og dermed kvaliteten af drikkevandet.
Nye stoffer er i de seneste år blevet inkluderet i prøveudtagningsprogrammerne og af den grund
har der også været flere fund.
Stoffernes oprindelse, kilder og
anvendelse er derfor vigtige at
betragte før konklusionerne bliver draget, da en række af de stoffer, der er fundet, ikke har været
anvendt i mere end 20 år.
- Det danske grundvand er en
helt særlig ressource, og det er
vigtigt, at vi passer godt på det.
Vi bakker op om det danske godkendelsesprogram for pesticider
og har tillid til, at overvågningen

pesticider i drikkevandet skal ned
på jorden og regulering af pesticider skal fortsat ske på et fagligt
og oplyst grundlag. De mange og
grundige undersøgelser af landbrugets brug af pesticider vidner
om, at det ikke er landmændenes nutidige anvendelse på dyrkningsfladen, der udfordrer drikkevandet, siger Tanja Andersen,
direktør for Dansk Planteværn.

Fremtidige undersøgelser vil
også finde pesticider

Det er ikke landmændenes nutidige anvendelse af pesticider,
der udfordrer drikkevandet,
siger Tanja Andersen, direktør i
Danske Planteværn.
Pressefoto.

i GEUS’ VAP-system er med til
at sikre, at nutidens anvendelse
af pesticider ikke udvaskes til
grundvandet. Diskussionen om

Drikkevandet bliver hentet dybt
nede fra undergrunden, og det tager naturen adskillige år at danne
grundvandet, som bliver iltet og
filtreret inden det kommer ud af
vandhanen. Derfor kan vandet, vi
drikker, være mere end 50 år gammelt. Når grundvandet bliver undersøgt, kan der optræde stoffer,
der har været lagret i grundvandet
i mange år inden nye undersøgelsesmetoder gør det muligt at søge
efter dem.
Det er tilfældet med stofferne
DPC og DMS, der ikke har været
anvendt i landbruget siden henholdsvis 1996 og 2007 samt BAM,
der ikke har været anvendt siden
2007 og som desuden aldrig har
fundet anvendelse i landbruget.
DMS har desuden været anvendt
i maling og træbeskyttelse, hvilket også er kilder til fund af rester
i grundvandet. Al menneskelig
aktivitet på jordens overflade
sætter spor i grundvandet og det
er derfor uomtvisteligt, at jo mere
der bliver analyseret for, jo mere
vil der også blive fundet.

En række af de stoffer, der er
fundet, har ikke været anvendt
i mere end 20 år, påpeger
Dansk Planteværn.
Pressefoto.

