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Nyt om navne

Nyt om Navne
50 ÅRS FØDSELSDAG

Jørn Lund Kristensen, salgschef i Højme, 
kan den 1. september 2018 fejre 25 år i  
DLF. Jørn er en rigtig frømand, han er idérig 
og nysgerrig og sætter sig godt ind i de ting, 
han arbejder med. Han startede frøkarrie-
ren som ung agronom på avlskontoret i  
Roskilde i 1993 og var fra 2000-2012 frø-
avlskonsulent for frøavlerne på Stevns. 
Først med base i Herfølge og siden på  
Boelshøj, tæt på forædlingen. De seneste 

Nyt byggeri i Jensen Seeds

Hybrid spinat er populært overalt i verden, og Jensen Seeds er godt 
rustet til at producere frøet hos vores mange kompetente avlere. 
Hidtil har vores renserier haft den fornødne kapacitet, men med den 
stigende efterspørgsel er der behov for investering i ny rense- 
kapacitet. Den nye renselinje har en kapacitet på 1.700 kg renvare 
pr. time, og med rengøringer og sortsskift kan den levere 200 tons 
renvare pr. måned. Renselinjen får et siloindtag tilknyttet, så vi 
undgår at fylde kasser med råvare. Renselinjen er full-line og har 
både farve- og størrelsessorterer, så vi kan gøre varen færdig til 
kunden. Farvesortereren har 60 kanaler med fuld farve- og 
formgenkendelse. Den større rensekapacitet betyder også, at vi har 
udvidet vores tørreri med 30 pct. 
Flere og flere aftagere ønsker, at vi kan sende det rensede og 
pakkede frø direkte til eksportkunden. Det kræver, at vi kan opbevare 
frøet indtil ønsket levering og derfor har vi haft behov for at bygge en 
ny hal til renvarer. Den nye lagerhal er 2.000 m2 og bygget i beton  
for at gøre den så sikker som muligt. Hallen er anlagt i stil med øvrige 

bygninger og falder godt ind i virksomheden og vores placering i det 
åbne land. Den bliver indrettet med et mindre eksportkontor, samt 
pallereoler og eksportbaner.   

Rejsegilde for ny renvare lagerhal i Jensen Seeds i juni 2018

60 ÅRS FØDSELSDAG

25 ÅRS JUBIL ÆUM

seks år har Jørn haft ansvaret for DLFs danske salg til landbruget, en 
opgave han har løst med gåpåmod og en stærk faglighed. Hans jyske 
lune, energi og gode humør smitter af på omgivelserne, og han er ofte 
mand for muntre indslag ved festlige lejligheder. Fra hjemmet i  
Rønnede, bliver fritiden brugt på at holde sig i form, gerne med løb og 
havearbejde og samvær med hustruen Anja og parrets to sønner. 

Jørn bliver fejret ved et arrangement i Roskilde 
fredag den 31. august kl. 14-16:30.

2. september 2018
Dorthe Hermeling, kontorassistent, Højme

19. september 2018
Rene Jensen, lagerarbejder, Benløse

Ann Laura Luunbjerg
Direktør, Jensen Seeds


