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Stenderup Maskiner får  
ny, norsk servicepartner
n Hadeland Traktorservice er Stenderup Maskiners nye 
servicepartner til service og vedligeholdelse af Trioli-
et-fuldfoderblandere i Norge.

- Stenderup overtog importen af Trioliet-blandere 
i Norge den 1. januar 2018, og vi kan nu introducere 
Hadeland Traktorservice som nye partnere, siger Troels 
Stausholm Jensen, administrerende direktør for Sten-
derup A/S, der allerede samarbejder med Godkalven 
A/S om vedligeholdelse og service af fuldfoderblandere

Hadeland Traktorservice vil dække områderne Syd-
oppland, Nord-Akershus og Øst-Buskerud. Hadeland 
Traktorservice er ejet af Olaf Bjone og hans kone Anne, 
og de har i dag fire ansatte.

- Hoveddelen af vores arbejde er reparation af alle 
traktorfabrikanter. Derudover reparerer vi også land-
brugsudstyr og udstyr i stalde, siger Olaf Bjorne.

Hadeland Traktorservice er kendt for at være uafhæn-
gig af forhandlerkæder samt deres høje serviceydelser 
til rådighed 24 timer i døgnet syv dage om ugen.

Stenderup A/S er en familieejet maskinforhandler i 
Danmark og er importør af en række velrenommerede 
produktområder og er førende inden for salg af fuldfo-
dervogne.

VIRKSOMHEDER

Kursus for grøntsagsavlere 
der overvejer økologi
n Skiftekær Økologi på Tåsinge lægger faciliteter til, 
når Økologisk Landsforening holder et inspirationskur-
sus for grøntsagsavlere, der overvejer at lægge om til 
økologisk produktion. Det sker mandag den 13. august.

Der er aldrig blevet solgt så mange økologiske føde-
varer som nu, og de seneste tal fra Danmarks Statistik 
viser, at frugt og grønt er den økologiske varekategori, 
der vokser allermest. Der er derfor et markant behov 
for flere danske producenter af økologiske grøntsager, 
skriver foreningen.

Programmet dækker emner om produktion og afsæt-
ning i teori og praksis, og samtidig får deltagerne øget 
deres faglige netværk med nye samarbejdsmuligheder.

- På kurset sætter vi fokus på de grundlæggende øko-
logiske principper, på de lovgivningsmæssige rammer 
for økologisk grøntsagsproduktion og på, hvad det 
betyder at være økologisk producent. Og så skal vi selv-
følgelig også i marken på Skiftekær for at se og høre 
om dyrkning af udvalgte kulturer, siger Julie Rohde, 
projektleder i Økologisk Landsforening.

Onsdag den 5. september følges op med modul 2, 
som holdes hos Månssons A/S ved Brande.

Tilmeldingsfristen er 7. august og man kan læse mere 
på www.okologi.dk/grontsagskursus.

ØKOLOGI

Værdi af  
næringsstoffer i halm
n Hvis du fjerner halmen fra marken, fjerner du samti-
dig næringsstoffer til en værdi af typisk 100 kroner pr. 
ton halm, skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

- Næringsstofværdien af halm er stort set ens for de 
enkelte kornarter. Næringsstofindholdet i rajgræshalm 
er større end i korn, men i praksis varierer det meget, 
oplyser Seges.

På Landbrugsinfo kan du se værdien beregnet ud fra 
indholdet af fosfor og kalium i forskellige typer af halm.

PLANTER

Skoventreprenør 
markerer 
50 års jubilæum
I år er det 50 år siden, at Frede Andersen etablerede 
egen virksomhed – først som maskinstation, siden 
som Skoventreprenør Frede Andersen A/S.  
Et jubilæum, der fejres den 10. august og samtidig 
også markerer et igangværende generationsskifte

AF JOHN ANKERSEN

Skoventreprenør Frede Ander-
sen A/S, Lintrup mellem Hol-

sted og Rødding, markerer fredag den 
10. august sit 50 års forretningsjubi-
læum. Og der er sket en del siden 
1968, hvor en noget yngre Frede An-
dersen, sammen med brødrene Aksel 
og Jørgen, startede som grøn maskin-
station med mobilt græstørreri.

- Det var dog problemfyldt, da det 
mobile græstørreri var nyudviklet, så 
vi købte mejetærsker og møgspreder 
i stedet, husker Frede Andersen. 

Det var dog orkanen tilbage i 1999, 

der for alvor betød en ændring af fo-
kusområder og forretningsområde i 
virksomheden.

- Der blev bud efter træknusning, 
og vi manglede at få vores store 
traktorer i arbejde i vinterhalvåret, 
forklarer Frede Andersen om skif-
tet, der i dag har udviklet sig til en 
solid skoventreprenørvirksomhed 
med mange kompetencer inden for 
grenknusning og neddeling af krat, 
ranker, skov, læhegn, juletræer, mv. 
– for både private kunder som offent-
lige institutioner og virksomheder.

Skoventreprenør Frede Andersen 
er i dag en landsdækkende virksom-

hed med hovedvægten af kunderne i 
den sydlige del af Jylland fra Herning 
og ned til grænsen samt afstikkere til 
Tyskland også.

Generationsskifte i gang 
Der er fuld gang i generationsskiftet 
hos Skoventreprenør Frede Andersen 
A/S. I 2014 vendte Niels Peter Jensen 
nemlig tilbage og købte sig ind i virk-
somheden, som han allerede kendte 
rigtig godt – han var nemlig ansat dér 
i 17 år forinden i perioden 1980-1997.

Og som medejer er både han og 
Frede Andersen ved at gøre sig klar til 
næste skridt, hvor Niels Peter Jensen 
overtager hele virksomheden, som 
han i dag ejer 50 procent af.

Overtagelsen er planlagt til at ske 
fra nytår. Frede Andersen går dog 
ikke på pension endnu, men vil 
fortsat have sin daglige gang i virk-
somheden. Dog med mere fritid, der 
blandt andet vil blive brugt på hans 
helt store fritidsinteresse – jagt.

Selv beskriver han det som at blive 
freelance, hvor han blandt andet vil 
stå for kundebesøg, mens Niels Peter 
Jensen vil stå for den daglige drift af 
virksomheden, der foruden Frede og 
ham selv tæller syv ansatte.

Klar til åbent hus
Både Frede Andersen og Niels Peter 
Jensen vil stå klar til at møde kunder, 
familie, forretningsforbindelser m.fl., 
når der fredag den 10. august invite-
res til 50 års jubilæum med åbent hus 
fra klokken 11 til 16 på virksomheds-
adressen Lintrupvej 40, 6660 Lintrup.

john@landbrugsyd.dk
tlf.: 76 60 30 44

n Frede Andersen (th) og Niels Peter Jensen (tv) ejer og driver i fællesskab 
virksomheden. Fra nytår overtager Niels Peter hele virksomheden som et led i et  
generationsskifte.

Ny chef for Danish Crown i Sæby
37-årige Jesper Sørensen, der 
hidtil har været leder af afde-

lingen for arbejdsstudier, bliver nu 
fabrikschef for Danish Crowns slag-
teri i Sæby. Han overtager jobbet fra 
Leif Brøndum Nielsen, der går på 
pension. Tom Nielsen, der kommer 
fra et job som fabrikschef hos Tican/
Tönnies i Thisted, er samtidig blevet 
ansat som ny leder af afdelingen for 
arbejdsstudier. 

Siden 2009 har Jesper Sørensen væ-
ret leder af afdelingen for arbejdsstu-
dier, hvor han har haft ansvaret for 
godt 20 medarbejdere.

- Valget er faldet på Jesper, fordi han 
både har en stærk faglig baggrund 
som slagter, han har ledelseserfaring, 
og så har han gennem en årrække 
haft et tæt samarbejde med de faglige 
organisationer, fortæller Per Laursen, 
der er VP Production i Danish Crown 
Pork.

Erfaring fra tre slagterier
Jesper Sørensen kom i lære som 
slagter i 1997 og har været i Danish 
Crown lige siden. Han er udlært på 
slagteriet i Nørresundby, og efter i alt 
otte år på slagterierne i Nørresundby, 

Bjerringbro og Sæby blev han i 2005 
ansat som arbejdsstudietekniker.

- Jeg ser det som en fantastisk mu-
lighed at blive fabrikschef i Sæby, og 
jeg glæder mig til at bygge videre på 
alt det, Leif har stået for i sin tid som 
fabrikschef, siger Jesper Sørensen.

Tom Nielsen bliver ny leder af af-
delingen for arbejdsstudier. Før chef-
jobbet i Thisted har han været ansat 
i Slagteriernes Arbejdsgiverforening 
under Dansk Industri og er oprin-
deligt udlært slagter på slagteriet i 
Holstebro, hvor han i en ung alder 
blev arbejdsstudietillidsmand.

Det førte til et job som arbejds-
studietekniker i Danish Crown og 
efterfølgende til stillinger som både 
arbejdsstudiechef og fabrikschef hos 
Tican.

laj

n Set med Jesper Sørensens øjne 
er der en stærk kultur på slagteriet i 
Sæby, hvor han tidligere har arbejdet 
som slagter.  Foto: Danish Crown


