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I foderladen på den nye teststation ses fra venstre rådgiver Niels Ove Nielsen, der skal stå for 
forsøgene, direktør Jan Rodenberg, SvineRådgivningen og svineproducent Sven Agergaard, som 
lægger stald til forsøgene. Foto: Helge Lynggaard.
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På privat initiativ starter nu en 
helt ny teststation af foder og 
tilsætningsstoffer ved Herning. 
Her vil alle producenter og for-
handlere få en helt ny mulighed 

for at få foder og tilsætnings-
stoffer testet under praktiske 
forhold i en smågrisestald med 
grise fra 5-30 kg.  Bag teststation 
Skjoldborg, som er Nordeuro-

pas største til test af foder, står 
SvineRådgivningen i Herning i 
samarbejde med smågriseprodu-
cent Sven Agergaard.
                   Læs mere side 7-8

Afprøvning af foder:

Nordeuropas største
teststation er snart klar

Sprøjtemiddelkrav 
udskudt af 
Miljøstyrelsen  

 
 

Krav om autorisation af sprøjteførere, der skulle 
gælde fra den 26. november, bliver udskudt fordi 
bekendtgørelsen skal ændres. 
                                      Læs mere side 10

Danmark er igen duks 
med pesticidrester
 i frugt og grønt
Danskerne kan trygt gå efter DK-mærkede varer, 
når de skal have frugt og grønt i indkøbskurven,   
fremgår det af ny rapport om pesticidrester.         
         Læs mere side 11
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Uafhængigt ugebrev med      
nyheder og viden om grov-
varer - branchen og virksom-
heder - og om handel, korn, 
foderstoffer, gødning, plante-
værn, såsæd, frø, energi mm.
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DanVit A/S er kåret 
til Gazelle 2015 
DanVit A/S er blandt de hurtigst 
voksende virksomheder. Derfor 
er virksomheden kåret til Ga-
zelle 2015 i dagbladet Børsens 
årlige konkurrence.

- Prisen understreger, at vi har 
haft den rigtige strategi med at 
koncentrere os om at rådgive 
svineproducenter og udvikle 
relevante produkter, mens selve 
produkterne produceres af ud-
valgte samarbejdspartnere, si-
ger direktør Morten Gregaard i 
forbindelse med kåringen.

Betingelsen for at blive Ga-
zelle er, at omsætningen eller 
bruttoresultatet er steget konti-
nuerligt gennem de seneste fire 
år og at omsætning eller brut-
toresultatet er mindst fordoblet 
i samme periode.

DanVit har i den firårige pe-
riode haft en vækst på 134 pro-
cent. Og væksten er fortsat med 
stor styrke i de første måneder af 
det nye regnskabsår, siger Mor-
gen Gregaard.

Siden etableringen har Dan-
Vit udviklet sig fra at rådgive 
og at sælge vitaminer, minera-
ler, koncentrater med videre til 
hjemmeblandere, til også at have 
et komplet program af prestar-
tere, under navnet DanWean. 
Seneste skud på stammen i se-
rien er DanWean Debut, der 
bl.a. indeholder store mængder 
mælkepulver.

- For at vi også fremover kan 
yde vores nuværende og kom-
mende kunder den opmærksom-
hed og rådgivning de kan forven-
te som kunde hos os, forventer 
vi i løbet af de kommende 12 
måneder at skulle supplere den 
nuværende stab på fem medar-
bejder med yderligere to sælgere, 
siger salgschef Karsten Nordest-
gaard Andersen.

DanVit A/S flyttede i somme-
ren 2015 til større og nyistand-
satte lokaler nær motorvej E45 
ved Aarhus,  

Karsten Nor-
destgaard 
Andersen, Dan-
Vit A/S, med 
beviset på, at 
virksomheden 
er kåret som 
Gazelle 2015.
Foto: DanVit.

Danske tilbud på 
Kalmar Lantmänn  
blev afvist
Kalmar Lantmänn har sagt nej 
tak til både Danish Agro og 
DLG og forbliver en selvstæn-
dig virksomhed. 

Det blev resultatet af en læn-
gere proces, hvor andelshaverne 
i Kalmar Lantmännen skulle 
tage stilling til fire forskellige 
scenarier for fremtiden.

Blandt de fire muligheder 
for fremtiden var, at Danish 
Agro overtog virksomheden. 
En anden var at DLG gennem 
Svensk Foder overtog Kalmar 
Lantmänn, men begge de danske 
tilbud blev fravalgt til fordel for 
en fortsat selvstændighed.

- Vi kører videre på egen 
hånd. Baggrunden for beslut-
ningen er, at vi har forhandlet 

os frem til en produkton af en 
betydende mængde foder. Vi får 
dermed nogle konkurrencemæs-
sige produktionsomkostninger 
på hele vores produktion, og det 
er  godt for alle Kalmar Lant-
männs medlemmer og kunder, 
hedder det i en pressemeddelelse 
fra den svenske grovvarevirk-
somhed, der har en topmoderne 
foderfabrik.

- Vi har ikke en underskrevet 
kontakt og kan derfor ikke gå ud 
med flere detaljer i øjeblikket, 
hedder det videre fra Kalmar 
Lantmänn.

AFSKEDSRECEPTION
Da vores direktør, Leo Petersen, har besluttet at gå på pension

den 1. december, vil det glæde grovvarefi rmaet 3K, at invitere aktionærer, 
kunder, samhandelspartnere, familie og andre venner ”af huset” til

AFSKEDSRECEPTION
PÅ MØLLERUP GODS, MØLLERUPVEJ 24, 8410 RØNDE

FREDAG DEN 27. NOVEMBER Kl. 11,00 – 14,30

Leo har været i kornbranchen i 48 år, de sidste 26 år som chef for 3K.

Det vil glæde bestyrelsen rigtig meget, hvis du kan afse tid til at hilse
på Leo, på denne, hans sidste dag i 3K.

Der vil selvfølgelig her også være lejlighed til at hilse på Leo’s afl øser
JEPPE MIKKELSEN.

Vi glæder os til at hilse på dig.

Formand for bestyrelsen, Carl Boisen Thøgersen
3KAS.dk
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Prisregn over tre
grønne vækstideer   
Vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2015 er 
netop kåret. Blandt 41 ansøgninger blev der udpeget tre vindere.

1995 - uge 47 - 2 sider:
Økonomien i landbruget 
er bedre - men med måde
Dagspressens budskab om gyld-
ne tider i landbruget kommente-
res: Den gennemsnitlige indtje-
ning fra landbruget er stadig nede 
på et niveau, der ville få mange 
danskere til at protestere. Netto-
indtægten for heltidsbedrifter var 
198.504 kr. i gennemsnit i 1994 
mod 130.000 de to foregående 
år, ifølge De danske Landbofor-
eninger. 

Mindre braklægning vil øge 
forbruget af hjælpestoffer
Fald i krav om brak fra 10 til 5 
pct. vil øge forbruget af udsæd, 
gødning mm.

Om få år er der kun
5.000 svineproducenter
Fra beretning for Danske Svine-
producenter.

2000 - uge 46-47 - 7 sider:
DLA fyldte 25 år
Blev omtalt i sidste uge.

2005 - uge 47 - 5 sider:
Større fødevaresikkehed 
- eller nu kommer ulven
Antallet af foder- og fødevare-
alarmer i EU er næsten fordoblet 
de seneste to år til 5.365 i 2004, 
hvor kun 65 var om foder. Men 
det betyder ikke, at det er blevet 
farligere at spise i EU. Politiker-
ne er glade for systemet. Anette 
Eckholdt beretter fra Bruxelles.

Svenska Foder køber
Vellinge Spannmål AB

Svenskerne vil udfase olie, 
kul og gas inden 2020

EU-Kommissionen har nu 
godkendt dansk statsstøtte
- til kompensation for tab på 
grund af forekomsten af GMO’ 
er i konventionelle og økologi-
ske afgrøder.

Regeringen mangler ambitioner
- med den nye målsætning om 
brug af kun 0,1 procent bio-
brændstoffer til transport, me-
ner Dansk Landbrug.

Grovvarenyt i 
1995, 2000, 2005

Tre vindere af Agro Business 
Parks innovationskonkurrence 
fik forleden hver overrakt en 
præmie på 50.000 kr. 

 De tre vinderprojekter er 
henholdsvis en metode til ud-
vinding af protein fra muslin-
ger, et system til automatisk 
faringsovervågning og en raf-
fineringsproces, der kan øge 
produktionen af saponin.

Udvinding af protein fra 
muslinger 
Traditionel landbrugsproduk-
tion vil i løbet af nogle årtier 
rammes af begrænsninger i for-
hold til mangel på fosfor, hvil-
ket stiller nye krav til fremtidens 
fødevareproduktion.

 I projektet Blue Flavour ved 
Lars Erik Holtegaard er der ud-
viklet en metode til at udvinde 
protein fra små muslinger. Pro-
cessen omfatter separation af 
køddele og skaldele med efter-
følgende tørring og forædling 
til foder og fødevarer. Ved at 
producere muslinger i store 
tonnager er det muligt at frem-
bringe både værdifuldt protein 
og samtidig udvinde fosfor fra 
havvandet og føre det tilbage i 
kredsløbet.

 I projektet er der bl.a. de-
monstreret metoder til tørring 

med meget lavt energiforbrug 
og fremstilling af produkter som 
f.eks. proteinfoder med tang, 
muslingemel til foderblandin-
ger, muslingepulver til fødeva-
rer og kalktilskud.

 
Automatisk faringsover-
vågning 
Jakob Skårhøj fra FarrowTech 
ApS arbejder med udvikling 
af et automatisk overvågnings-
system, som giver landmanden 
mulighed for intensiv overvåg-
ning af de farende søer på en 
omkostningseffektiv måde.

I svinebesætninger er der en 
høj dødelighed blandt pattegrise, 
ofte som følge af komplikationer 
og iltmangel i forbindelse med 
fødslen. Statistik fra 2013 viser, 
at 22,3 procent af alle pattegrise 
dør før fravænning. 

For landmanden er der både 
et stort økonomisk potentiale i at 
reducere dødeligheden, samtidig 
med at pattegrisdødeligheden 
både er etisk og dyrevelfærds-
mæssigt problematisk for bran-
chen.

Vinderprojektet kan detekte-
re, hvornår hver enkelt so føder 
en gris. Hvis tidintervallet siden 
den sidste fødsel overskrider en 
fastsat grænse, og der vurderes 
at være en risiko for de ufødte 

grise og soen, får landmanden en 
alarm via mobil eller tablet. Med 
dette overblik vil landmanden 
kunne yde rettidig faringshjælp.
 
Saponin – fra affaldsbiomasse 
til grønt højværdiprodukt 
Saponin forekommer naturligt 
i forskellige planter med det 
formål at beskytte planten mod 
svampe, skadedyr og bakte-
rier. Dermed er saponin et stof, 
som har potentiale til at indgå 
i fx rengøringsmidler, medicin, 
kosmetik, konserveringsmidler 
og foder.

Saponin produceres i dag 
primært i Chile og Kina ud 
fra speciel bark og blade med 
store miljøomkostninger som 
følge heraf. Hidtil har det kun 
været muligt at producere 200-
300 tons saponin pr. år globalt, 
hvilket medfører høje priser og 
begrænset tilgængelighed og 
anvendelsesmuligheder.

Saponin Innovation Center 
Europe vil booste produktionen 
af saponiner ved at raffinere klid 
fra quinoa, som i dag betragtes 
som et affaldsprodukt, og øge 
den tilgængelige mængde af 
saponin op til 2000 tons om året. 

Fra venstre ses Henrik Han-
sen, Viborgegnens Erhvervs-
råd, Kathrine Vejgaard Stage 
og  Jacob Mogensen, Agro 
Business Park, Orla Møller 
Petersen, Saponin Innovati-
on Center Europe IVS, Erik 
Østergaard Jensen, Aarhus 
Universitet, Lars Erik Hol-
tegaard, Blue Flavour, Lars 
Visbech Sørensen, Agro 
Business Park og Jakob Boss 
Skårhøj, FarrowTech ApS. 
Foto: Agro Business Park.



SvineRådgivningen byder velkommen til Åbent Hus på vores 
seneste og helt nye teststation ”Skjoldborg” under konceptet 
TestGris, torsdag den 10. december 2015 fra kl. 9 - 15.  

Som noget helt unikt opføres og drives denne teststation i 
samarbejde mellem smågriseproducent Sven Agergaard og 
SvineRådgivningen. Stationen er opført på privat initiativ og 
drives på markedsvilkår. Skjoldborg er en moderne stald til 
produktion af smågrise (7-30 kg), og udgør et stærkt alterna-
tiv til den etablerede forsøgsverden, idet den er udvidet med 
avancerede faciliteter til blanding af foder. 

Vi arbejder på et videnskabeligt grundlag under praktiske 
forhold til en konkurrencedygtig pris. Vi kan tilbyde fabrikan-
ter og forhandlere at teste effekten af foder- og tilsætnings-
stoffer på daglig tilvækst og foderudnyttelse.

Vi kan således teste foder og tilsætningsstoffer ved ind-
byrdes sammenligning af op til 6 produkter samtidigt eller 
ved dosis-responstests i op til 6 niveauer. Vel at mærke i 
testopsætninger, som med statistisk styrke og sikkerhed kan 
afgøre, hvorvidt produkter er forskellige fra hinanden og/eller 
der måtte være effekt af stigende dosering. 

Med den nye teststation Skjoldborg har vi foretaget en inve-
stering i den fremtidige foderrådgivning. Vi oplever en stadigt 
stigende efterspørgsel efter faktuel viden i en tid, hvor det 
mere end nogen sinde er vigtigt for svineproducenterne at 
vide, hvad de betaler for. Med en testrapport fra SvineRåd-
givningen ved du – og ikke mindst dine kunder – hvor du 
står og hvad du står for.

Ny mulighed for 

test  
af smågrisefoder

GT risest ***

Hvor
NR. VejeNVej 10, 7400 HeRNiNG

Hvornår
10. deceMbeR 2015 fRA kl. 9-15

Program
9.00 ÅbeNT HuS

9.30 TeSTSTATioNeN ÅbNeS  
Af Miljø- oG fødeVARe-

MiNiSTeR eVA kjeR HANSeN

efTeRfølGeNde eR  
deR MuliGHed foR AT beSe 

STAldeNe SAMT fodRiNGS- oG 
blANdefAciliTeTeRNe.

leVeRANdøReR Til byGGeRieT 
Vil VæRe Til STede.

15.00 Vi SiGeR TAk foR i dAG

for mere info
diRekTøR jAN RodeNbeRG, 

Tlf. 2963 6636 

Kom  
til åbent 

Hus

Grovvarenyt annonce.indd   1 17/11/15   11.54
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Over 700 har meldt sig til 
økologi-kongres i næste uge
Der er flere end 700 tilmeldte til 
økologi-kongres onsdag den 25. 
og torsdag den 26. novermber. 
Der kan dog komme endnu flere, 
da tilmeldingen stadig er åben.

Kongressen finder sted i 
Vingsted Hotel & Konferen-
cecenter ved Vejle og på pro-
grammet er en lang række kor-
tere foredrag og oplæg om aktu-
elle temaer inden for økologisk 

fødevareproduktion. Desuden er 
der tre plenummøder, hvoraf det 
ene har titlen ”Muld er guld – så 
pas på den”. 

Det handler ifølge kongres-
programmet om, at jordens liv 
og struktur er under pres af på 
grund af fokus på stort udbytte 
og kørsel med store maskiner. 
Det slider på mulden og hæm-
mer livet i jorden. Derfor er et 

af de centrale spørgsmål, om 
dyrkning efter et højt udbytte 
kan forenes med at tage hensyn 
til jordens frugtbarhed.

På kongressen er der en lang 
række stande inden døre, som 
kongresdeltagerne kan besøge 
i pauserne. Både små og store 
virksomheder og organisationer 
er blandt udstillerne. Inden for 
økologisk fødevarefremstilling 

informere blandt andre Dansk 
Akvakultur, der repræsenterer 
det danske opdrætserhverv, om 
dansk økologisk produktion af 
opdrætsfisk, linemuslinger, tang 
og flodkrebs. 

Økologi-kongressen organi-
seres af Seges Økologi og Øko-
logisk Landsforening.

Landmænd får ekstra millioner 
til at tjekke økologien 
Der har været meget stor inte-
resse for at søge støtte til øko-
logiske omlægningstjek. Her 
kan konventionelle landmænd 
få rådgivning og beregnet kon-
sekvenserne ved omlægning til 
økologi.

Der var oprindeligt afsat seks 
mio. kroner til indsatsen i 2015, 
men interessen for at søge mid-
ler har været langt højere. 

Fonden for Økologisk Land-
brug har modtaget ansøgninger 
for omkring 11 mio. kroner. 
For at imødekomme den store 
interesse afsætter miljø- og 
fødevareministeren derfor nu 
yderligere fem mio. kroner, så 
der i alt kommer 11 mio. kroner 
i puljen.

- Der har været en meget 
stor søgning til at få et omlæg-
ningstjek. Det viser, at mange 
landmænd seriøst overvejer en 
omlægning til økologi. Derfor 
afsætter jeg nu yderligere fem 
mio. kroner, der sikrer, at Fon-
den for Økologisk Landbrug kan 
give tilskud til alle kvalificerede 
projekter, siger Eva Kjer Han-
sen.

Erfaringen viser, at 60-70 
procent af de landmænd, der 

får et omlægningstjek, efterføl-
gende lægger om til økologi. 
Alene i 2015 er der foreløbigt 
ansøgt om omlægning af 22.000 
nye økologiske hektar, hvilket er 
tredoblet i forhold til sidste år.

Derfor forventes en markant 
fremgang i det samlede økolo-
giske areal, som ellers er faldet 
lidt i 2013 og 2014. 

Eksisterende økologer kan 

også søge midler fra ordningen. 
De kan få et fastholdelsestjek, 
hvis de overvejer omlægning 
tilbage til konventionel pro-
duktion, ligesom pakken også 
byder på et bæredygtighedstjek 
til økologiske landmænd, der 
gerne vil øge bæredygtigheden 
på deres gård. 

Fakta
Ved omlægning til økologi får 
landmændene i to år et ekstra 
tilskud på 1.200 kr. per hektar 
udover basistilskuddet på 870 
kr. per hektar. 

Ved sidste opgørelse 31. maj 
2014 blev det økologiske areal 
opgjort til ca. 176.000 hektar 
fordelt på 2.557 bedrifter. 

De sidste par år er det økologiske areal svundet ind, men i år er der rekordstor interesse for at 
blive økolog, og derfor afsættes nu fem mio. kroner ekstra til økologiske omlægningstjek  

Coloradobiller i kartofler kan blive et af de første områder, hvor RNA-spray bliver taget i brug. 
Foto: Colourbox.
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Af Helge Lynggaard

Alle producenter og forhandle-
re af foder og tilsætningsstoffer 
får nu en helt ny mulighed for 
at få produkterne testet under 
praktiske forhold i en smågri-
sestald med grise fra 5-30 kg.

Det kan foregå på den nye 
teststation Skjoldborg vest for 
Herning. 

Her opfører og driver små-
griseprocent Sven Agergaard 
og SvineRådgivningen i samar-
bejde den nye teststation, som 
skal være klar til drift den 12. 
december.

Teststationen bliver opført 
på helt privat initiativ, og det 
er ifølge initiativtagerne Nord-

europas største test-stald til af-
prøvning af foderstoffer.

- Vi oplever en stadig stigen-
de efterspørgsel efter faktuel 
viden, som svineproducenterne 
kan bruge ude i deres bedrift. 
Det er mere end nogensinde 

vigtigt for dem at vide, hvad 
de betaler for. Derfor går vi ind 
og investerer i den fremtidige 
foderrådgivning, siger direktør 
Jan Rodenberg, SvineRådgiv-
ningen, ved en fremvisning af 
den nye teststation.

SvineRådgivningen med 
base i Herning ejes af svine-
producenter i det gamle Ring-
købing amt, men rådgivningen 
dækker et langt større område i 
det sydlige og vestlige Jylland.

Afprøvning af foder:

Nordeuropas største 
teststation er snart klar
På privat initiativ 
starter nu en helt ny 
teststation af foder 
og tilsætningsstoffer 
ved Herning som et 
alternativ til den etab-
lerede forsøgsverden

Der er fuld gang i montagen af foderanlægget i foderladen på teststation Skjoldborg. Anlægget vil huse 16 mineralpåslag og 
seks siloer til formalede råvarer. Foto: Helge Lynggaard.

I stalden ses fra venstre svineproducent Sven Agergaard, direktør Jan Rodenberg og rådgiver 
Niels Ove Nielsen, SvineRådgivningen. Foto: Helge Lynggaard.

fortsætter side 8



Nr. 47 - 2015 - side 8

 - Det vil være et stærkt alter-
nativ til den etablerede forsøgs-
verden, siger Jan Rodenberg, 
men understreger samtidig, at 
der er plads til begge parter.

- Vi vil teste effekten af fo-
der- og tilsætningsstoffer på 
dagligt foderforbrug, daglig 
tilvækst, antal døde og behand-
linger for diarré. Vi arbejder på 
et videnskabeligt grundlag, men 
vi vil i højere grad kunne sige 
ret hurtigt, om det er foder, der 
dur eller ikke dur. Vi kan nøjes 
med at køre mindre test, før det 
besluttes om vi skal køre videre 
med forsøgene, fortsætter Jan 
Rodenberg.

Han understreger samtidig, 
at SvineRådgivningen har fået 
et udmærket samarbejde med 
VSP, og i december skal par-
terne mødes.

- Kan de også benytte vo-
res faciliteter til nogle af de-
res forsøg, skal de være meget 
velkomne lige som alle andre, 
der ønsker at teste foder eller 
tilsætningsstoffer, siger Jan 
Rodenberg.

Spændende opgave
På Skjoldborg bliver det rådgi-
ver Niels Ove Nielsen, Svine-
Rådgivningen, der skal stå for 
forsøgene. Han har tidligere 
været ansat hos blandt andre 
KFK, Den Rullende Afprøv-
ning, Seges og AgroTech og har 
i de seneste to år været ansat hos 
SvineRådgivningen.

- Det bliver en meget spænd-
ende opgave, siger Niels Ove Niel-
sen, mens vi kigger rundt i den nye 
stald med tilhørende foderlade.

Kan afveje med ti grams 
nøjagtighed
Der kan opsættes en individuel 
fodringsstrategi for den enkelte 
foderautomat i hver sti. Ved 
hjælp af en føler i automaten 
går blandingen af tørfoder til 
den enkelte automat i gang ude 
i foderladen. Foderet afvejes og 
der udfodres et batch foder på 30 
kg til den pågældende foderua-
tomat.

- Med det valgt fodersystem 
fra Agrisys kan vi afveje helt 
ned til ti grams nøjagtighed. 

Samtidig kan vi blæse foderet 
fra foderladen ud til de enkelte 
foderstationer. Ved at blæse 
foderet ud undgår vi, at der er 
foderrester, der sættes sig fast, 
og vi kan samtidig fodre meget 
præcist, siger Jan Rodenberg.

På Skjoldborg kan der testes 
foder og tilsætningsstoffer ved 
indbyrdes sammenligning af op 
til seks forskellige produkter el-
ler doser i et forsøg.  

Teststalden omfatter otte sek-
tioner med hver 24 stier. I hver 
sektion er der plads til 700 grise.

- Vi har aftaler om forsøg 
frem til maj 2016, men der har 
allerede været så stor interesse 
for de nye faciliteter, at jeg slet 
ikke er i tvivl om, at vi nok skal 
få brug for alle teststaldene, si-
ger Jan Rodenberg.

Der er åbent hus på teststa-
tion Skjoldborg, Nr. Vejenvej 10, 
7400 Herning, den 10. december 
fra kl. 9-15, hvor miljø- og føde-
vareminister Eva Kjer Hansen 
står for den officielle åbning.

 

fortsat: Nordeuropas største teststation er snart klar

Håndværkerne har stadig travlt på den nye teststation Skjoldborg, som er den første nye forsøgsstald til svinefoder i Danmark 
i 30 år. Foto: Helge Lynggaard.

De otte sektioner til forsøgsbrug kan hver huse 700 grise fordelt på 24 stier. Foto: Helge Lynggaard.
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 AgroTech lægges sammen 
med Teknologisk Institut   
AgroTechs samlede aktiviteter sælges til Teknologisk Institut med virkning fra den 1. januar 2016
Teknologisk Institut køber 
AgroTechs samlede aktiviteter 
med virkning fra den 1. januar 
2016. AgroTech lægges ind som 
en ny division i Teknologisk In-
stitut.

 - AgroTech har i de seneste år 
opbygget en væsentlig placering 
som rådgiver indenfor fødeva-
reinnovation, test og rådgivning 
til store dele af den danske føde-
vareklynge. Behovet for at sikre 
udvikling af ydelser, der kan un-
derstøtte vækst og beskæftigelse 
i sektoren, stiller krav om øget 
kritisk masse. Den får vi ved at 
blive en del af Teknologisk In-
stitut. Samtidig gør vi det også 
lettere for vores kunder i føde-
vare- og agroindustrien, der nu 

får en samlet indgang til viden 
og rådgivning, siger Thomas B. 
Olsen, adm. direktør for Agro-
Tech.

Ifølge adm. direktør Søren 
Stjernqvist får Teknologisk 
Institut med købet tilført nye 
kompetenceområder til gavn for 
fødevareindustrien.

- Teknologisk Institut er Dan-
marks største rådgiver inden for 
fødevarer, fødevareteknologi og 
biomasse. Vi arbejder konstant 
på at styrke kompetencerne på 
dette område. AgroTech er spe-
cielt stærke indenfor plantetek-
nologi, fødevarer og miljøtek-
nologi til landbruget. Områder 
der komplementerer vores viden 
godt. Vi ser frem til også at få 

disse områder ind i vores omfat-
tende pallette af ydelser, siger 
Søren Stjernqvist.

AgroTech bliver ny division i 
Teknologisk Institut
AgroTech vil indgå som en ny 
division i Teknologisk Institut, 
og medarbejderne vil fortsat ar-
bejde ud fra Skejby og Holeby, 
medens AgroTechs aktiviteter i 
Taastrup vil flytte sammen med 
Teknologisk Institut ligeledes i 
Taastrup. Thomas B. Olsen fort-
sætter som divisionsdirektør for 
AgroTech.

- På den måde sikrer vi, at 
alle aktiviteterne i AgroTech 
fortsat kan udføres på uændret 
højt niveau. Samtidigt kan de 

positive synergier på tværs af 
kompetencerne i den nye organi-
sation i stigende grad udnyttes til 
fordel for alle parter. Med over-
tagelsen styrker vi Teknologisk 
Instituts strategiske position, så 
vi med 1.100 højt uddannede 
specialister kan servicere samt-
lige brancher i Danmark, siger 
Søren Stjernqvist, Teknologisk 
Institut.   

Trænger fedtrummmet  

til rengøring ?   

20 87 65 46   arne@fensmark.dk

 Så kontakt Fensmark

Viking tager køer med på FarmerTech
Kvægbrugere får rig mulighed 
for at få gode råd med hjem til 
deres besætning, når de besøger 
Vikings stand på den nye land-
brugsmesse FarmerTech den 19. 
– 20. januar i MCH Messecenter 
Herning.

- Landmændene vil kunne 
opleve et stykke af kvægstalden 
inde i messehallen. Vi rykker 
ind med både udstillingskøer og 
Viking-medarbejdere, for vores 
mål er at hjælpe kvægbrugerne 
med at finde løsninger, der er til-
passet den enkeltes behov, lyder 
det fra Viking i en pressemed-
delelse fra FarmerTech.

- På FarmerTech laver vi små 
videns-øer, hvor landmanden 
kan komme og stille spørgsmål 

og få en snak med vores dygtige 
rådgivere. Det er vigtigt for os 
at få talt med landmændene, og 
at de også stiller krav til os. For 
vi er her jo for deres skyld, op-
lyser Viking, der leverer sæd af 
tyre i verdensklasse til samtlige 
kvægbrugere i Danmark.

SimHerd til analyser
På messen kan kvægbrugerne 
blive klogere på mulighederne 
med SimHerd – programmet, 
som simulerer hvert dyr i besæt-
ningen over 10 år og samtidig 

tager højde for sammenhænge 
mellem produktion, sundhed og 
reproduktion. Automatisk over-
førsel af besætningens egne nøg-
letal gør det muligt at foretage 
besætningsspecifikke analyser 
og i sidste ende konkludere, 
hvilke tiltag der vil have størst 
effekt i besætningen. 

Om FarmerTech
FarmerTech er en helt ny mes-
se, der er blevet til på grund af 
opfordringer fra landmænd og 
agroindustrielle virksomheder. 
Mange havde et ønske om en 
messe de vintre, hvor der ikke 
er Agromek, og derfor er Land-
brug & Fødevarer og Dansk 
Agroindustri gået sammen om 
at etablere FarmerTech.  

Konkret viden til bedriften er 
en topprioritet

- Innovation og viden er om-
drejningspunktet for messen, 
og det er en topprioritet, at der 
er aktiviteter for alle deltagere, 
og at alle får konkret viden med 
hjem, siger direktør for Farmer-
Tech, Allan Pedersen.

Viking vælger at stille op på FarmerTech med både køer og 
medarbejdere. Foto: VikingDanmark. 
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Finansloven:

Over en milliard kroner til 
miljø i en landbrugspakke 
 

Finanslovsaftalen, der netop er 
forhandlet på plads, sikrer mid-
ler til at skabe bedre rammer 
for et landbrug i balance med 
miljøet. 

Samlet set har regeringen, 
Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative 
Folkeparti afsat 1.425 mio. 
kroner til en kommende 
fødevare- og landbrugspakke, 
hvoraf over én mia. kroner går 
til miljøtiltag fremgår det af en 

pressemeddelelse fra miljø- og 
fødevareministeriet.

- Vi vil værne om vores 
miljø samtidig med, at vi giver 
landmændene bedre muligheder 
for at arbejde sig ud af krisen. 
Miljø og fødevareproduktion 
er to styrker, som Danmark er 

verdenskendt for. Ved at lempe 
på reguleringen af landbruget 
og samtidig afsætte over en 
milliard til miljøtiltag rammer 
vi en balance, der giver plads 
til begge dele, siger miljø- og 
fødevareminister Eva Kjer 
Hansen.

For at sikre bedre rammevilkår 
for landbrugserhvervet vil 
regeringen udfase de reducerede 
kvælstofnormer, ophæve 
randzoneloven, afskaffe 60.000 
hektar målrettede efterafgrøder 
samt lempe gødskningsforbuddet 
på § 3-arealer.

For at sikre, at indsatserne 
kan ske under hensyn til 
miljøet og Danmarks EU-
retlige forpligtelser i henhold 
til vandrammedirektivet og 
nitratdirektivet, er der afsat en 
reserve på 225 mio. kroner i 2016 
og 300 mio. kroner årligt fra 
2017 til 2019 til at gennemføre 
kompenserende miljøtiltag, 
herunder en kommende målrettet 
regulering.

Derudover bliver der afsat 
75 mio. kroner årligt fra 2016 
til 2019 til initiativer inden for 
fødevare- og landbrugserhvervet.

Regeringen vil indkalde til 
forhandling om de konkrete 
indsatser.

Indsatser for over 
én mia. kroner skal 
beskytte miljøet. 
Regeringen, Dansk 
Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det 
Konservative 
Folkeparti afsætter 
med finanslovsaftalen 
1.125 mio. kroner til 
miljøtiltag som en del 
af en fødevare- og 
landbrugspakke.

Krav om autorisation af sprøjte-
førere, der skulle gælde fra 26. 
november, bliver udskudt, med-
deler Miljøstyrelsen onsdag 18. 
november.

Udsættelse af nye krav i for-
bindelse med køb af sprøjtemid-
ler påvirker både professionelle 
sprøjteførere og forhandlere af 
sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen sendte hen 
over sommeren tre bekendtgø-
relser i høring, som indeholdt 
forslag til bestemmelser om en 
autorisationsordning for sprøjte-
førere, der skulle gælde fra 26. 
november 2015.

De modtagne høringssvar har 
medført behov for justering af 
autorisationsordningen, og der-
for har Miljøstyrelsen sendt et 
udkast til ændring af bekendt-
gørelsen i høring.

En ændring der udskyder 
kravet om, at alle med gyldigt 
sprøjtecertifikat/-bevis eller for-
handlercertifikat skulle autorise-
re sig i IT systemet MAB inden 
26. november. 

Kravet om autorisation er 
udskudt, indtil autorisations-
ordningen er på plads. 

Miljøstyrelsen vil meddele, 
når autorisationsmodellen er 

færdigudviklet og vil da angive 
den nye frist for autorisation. 
Derfor er kravet om autorisation 
inden den 26. november udskudt 
indtil ordningen er på plads.

 
Betydning for forhandlere
For forhandlere af professionelle 
sprøjtemidler betyder udskydel-
sen af autorisationskravet, at der 
ikke skal kontrolleres for, om 
kunderne er autorisert eller har 
et gyldigt sprøjtecertifikat.

Det er kundens eget ansvar at 
leve op til gældende lovgivning. 
Forhandlere bør derfor orien-
tere kunder om, at det ikke er 

lovligt at købe professionelle 
sprøjtemidler, med mindre de 
er til erhvervsmæssig brug og 
at de anvendes af personer med 
gyldigt sprøjtecertifikat/-bevis. 

Forhandlervirksomheder, 
der sælger professionelle sprøj-
temidler, er dog stadig fra 26. 
november omfattet af krav om, 
at de skal have tilstrækkeligt 
mange uddannede medarbejde-
re, det vil sige medarbejdere der 
har et gyldigt sprøjtecertifikat, 
oplyser Miljøstyrelsen.

Sprøjtemiddelkrav udskudt af Miljøstyrelsen

Foto: Helge Lynggaard
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Danske tomater eller æbler ind-
holder langt færre pesticirester 
end tilsvarende frugt fra ud-
landet. Det dokumenterer årets 
pesticidrapport fra Fødevaresty-
relsen.

- Det fine resultat fra den dan-
ske pesticidkontrol sætter en tyk 
streg under den fødevaresikker-
hed, der for mig at se er blevet 
et dansk varemærke. De danske 

gartnere og frugtavlere beviser 
år efter år, at de har rigtig godt 
styr på forbruget af pesticider i 
alle led af produktionskæden, si-
ger miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen i en presse-
meddelelse om de nye resultater.

Når der bliver fundet pesti-
cidrester i dansk frugt og grønt, 
er det i mængder, der ligger 

betydeligt længere under græn-
seværdien end fundene i uden-
landsk frugt og grønt.

Ud af de i alt 2510 prøver, 
som blev taget i forbindelse med 
undersøgelsen, var de 179 fra 
økologiske produkter. 

Der blev ikke fundet pesti-
cidrester i de danske økologiske 
varer.

DTU Fødevareinstituttet vur-
derer, at de pesticidrester, der 
forekommer i fødevarer på det 
danske marked, ikke bør give 
forbrugeren anledning til sund-
hedsmæssige bekymringer. Fø-
devarestyrelsen opfordrer derfor 
fortsat forbrugerne til at spise 
frugt og grønt dagligt. 

 

 Frugt og grønt:

Danmark er igen duks 
med pesticidrester   

I de danske økologiske produkter blev der ikke fundet nogen pesticidrester. Foto: Colourbox.

Danskerne kan trygt 
gå efter DK-mærkede 
varer, når de skal have 
frugt og grønt i kur-
ven. Ny rapport viser, 
at Danmark endnu en 
gang er duks, når det 
kommer til at begræn-
se indholdet af pesti-
cider i produkterne.

Konventionel 
frugt og grønt

Danmark EU 3. lande

Fund af pesticidrester 45% (frugt)

25% (grønt)

73% (frugt)

52% (grønt)

69% (frugt)

46% (grønt)

Overskridelser af 
grænseværdi

0% (frugt)

0,4% (grønt)

1,8% (frugt)

1,2 % (grønt)

2% (frugt)

4% (grønt)

Fund af pesticidrester fordeler sig således:
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