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Den 37 årige Martin Mogensen har afløst 
proprietær Henrik Kreutzfeldt, Dybvad ved 
Odder, som ønskede at stoppe med bestyr- 
elsesarbejdet efter 10 år som medlem af 
bestyrelsen i DLF AmbA. Martin er uddan-
net agrarøkonom fra Bygholm Landbrugs-
skole i 2008, og er en del af folkene bag Go 
Gris I/S, som blev etableret i 2008 med 
1000 søer og 650 ha planteavl – blandt  
andet med frøavl af alm. og ital. rajgræs. 

Han ejer gården Lillerup ved Gedved nord for Horsens, som også er ind-
tagningssted for omkring 3.000 tons raps for DLF. 
Inden sin landmandsuddannelse var han to år i Siriuspatruljen på  
Grønland.  Martin Mogensen er gift og har tre børn på tre, seks og otte 
år. Vi vil i det næste nummer af Tidsskrift for Frøavl bringe en reportage 
fra Martin Mogensens bedrift.

Nyt om Navne

50 ÅRS FØDSELSDAG 
Bestyrelsesmedlem i DLF AmbA, Flemming 
Rod Madsen, blev 50 år den 19. oktober 
2018. Flemming blev valgt til DLF AmbAs  
bestyrelse i oktober 2013. Med udgangs-
punkt i Eistrupgård i Årslev ved Randers  
driver han sammen med familien et mo- 
derne og veldrevet planteavlsbrug på 400 
ha, hvoraf de 100 ha tilhører Flemmings for-
ældre. Flemming er en dygtig, engageret og 
erfaren græsfrøavler med rødsvingel og 

alm. rajgræs i sædskiftet. Derudover udmærker gården sig også ved 
velholdte bygninger og bærer præg af Flemmings sans for orden.
I bestyrelsen kender vi Flemming som en person, der med grundighed 
deltager aktivt og sikrer en god dialog i bestyrelseslokalet. Han værner 
om andelsselskabet som det bærende i virksomheden. Flemming er 
fokuseret på at fremtidssikre et DLF, der kan betale avlerne godt og 
samtidigt sikre, at virksomheden udvikles, så DLF vil vedblive med at 
være et stærkt aktiv for fremtidige danske landmænd. Han er yderst 
vellidt og afholdt blandt bestyrelseskollegerne både som sparrings-
partner og i sociale sammenhænge. Vi ønsker Flemming tillykke med 
fødselsdagen og takker samtidig for en stærkt engageret indsats i DLF.
         Christian Høegh-Andersen

60 ÅRS FØDSELSDAG 
24. januar 2019
Jens Terkelsen, lagerarbejder, Hedensted

Nyt om navne

Nyt bestyrelsesmedlem 
i DLF AmbA

Medlem af DLF-Seeds A/S bestyrelse, kon-
cerndirektør for Novozymes Landbrugs- og 
Bioenergidivision, Tina Sejersgård Fanø  
fylder 50 år den 6. januar 2019. Hun blev 
valgt ind i bestyrelsen i 2016 som eksternt 
medlem af bestyrelsen i DLF-Seeds A/S.
Tina står hos Novozymes i spidsen for en  
division, som arbejder med bæredygtige 
løsninger inden for landbrugsområdet gen-
nem udvikling af naturlige enzymer og  

mikrober, der ved tilsætning øger udbyttet i afgrøder og dyr med lavere 
input af næringsstoffer. Inden for bioenergi  bliver der udviklet produk-
ter, der muliggør udvinding af energi fra plante- og affaldsmaterialer. 
Tina er et friskt pust i bestyrelseslokalet og bidrager med viden til DLF 
koncernens udvikling gennem hendes store indsigt i den globale agro-
industri. Vi kender hende som en meget engageret person med stor  
interesse for landbruget og dens følgevirksomheder. Tina er yderst  
vellidt og afholdt både som sparringspartner i bestyrelseslokalet og i 
sociale sammenhænge. Vi ønsker Tina tillykke med fødselsdagen og 
takker for en stærk og engageret indsats i DLF.
         Christian Høegh-Andersen

SØGÅRD-FONDEN
SØGÅRD-FONDEN yder tilskud til forsøg med frøavl af 
græsser og kløver, offentliggørelse af resultater samt 
udgifter i forbindelse med deltagelse i frøkongresser mv. 
indenfor formålsparagraffen – se: 
www.brancheudvalgetforfroe.dk

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest 
den 28. februar 2019. Udlodning sker i april. Send ansøg-
ning til Nils Elmegaard nem@lf.dk eller:
SØGÅRD-FONDEN, Axeltorv 3, 1609 København V

28. december 2018
Haris Leto, lagerarbejder, Hadsund

25 ÅRS JUBIL ÆUM 
1. februar 2019
Else Winther Larsen, Laborant, DP, Boelshøj


