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Danespos nye kartoffel-
center i Give indviet

viklingen af lægge- og spisekartofler:
”Det er positivt, at der bliver investeret i forædling af kartofler i 
Danmark. Danespo skaber mange jobs og eksportkroner, og hver 
dansker konsumerer 40-50 kg kartofler om året. Vi har en vigtig 
opgave i at sørge for, at kartoffelbranchen også fremover har de 
fornødne rammebetingelser,” sagde Flemming Nør-Pedersen.

Den 22. januar 2019 kunne Danepo indvie sit nye hovedkontor og 
forædlingsstation, der danner rammerne for det udviklingsmiljø, 
der skal skabe fremtidens kartoffelplanter

”Formålet med vores nye faciliteter er at sikre den fortsatte udvikling 
og forædling af nye kartoffelsorter til verdensmarkedet. Det er 
vigtigt, at vi fortsat har et stærkt fokus på de nye sorter, der er 
hjørnestenen i vores forretningsudvikling. Vi skal sikre vores kon- 
kurrenceevne både i og uden for Danmark. 
Vores nye forædlingsstation støtter de grundlæggende aktiviteter 
på bioteknologi-området, som vi kører sammen med universiteterne 
og vores ejere.” sagde Jens Holstborg, adm. direktør i Danespo. 
”Danespo er et godt eksempel på den type af virksomheder, vi gerne 
vil have til kommunen. I kombinerer et højt vidensniveau med en 
effektiv produktion,” sagde Borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner 
Christensen.
Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, aner- 
kendte Danespos vision om at være en førende aktør inden for ud- 

Nyt om Navne

50 ÅRS FØDSELSDAG 
14. marts 2019 
Søren Halbye, koncerndirektør for salg og mar- 
keting, fylder 50 år den 14. marts. Søren tiltrådte i 
2006 som salgsdirektør med en cand. merc. i  
udenrigshandel og en stiilling som Global Business 
Manager hos Novozymes i bagagen. Han blev i 
2008 udnævnt til koncerndirektør og i 2012 med-
lem af direktionen i DLF Seeds.

Søren har været en stor drivkraft omkring koncernens internationale stra-
tegi. Han har haft ansvaret for at drive og styrke vore europæiske aktivi- 
teter på såvel detail- som engrosmarkederne samt at etablere nye salgs-
selskaber i flere lande. Søren er drevet af et stærkt salgsgen og har særde-
les klare mål for, hvad vi kan og skal opnå på de vigtigste markeder. 
Han er formand for European Seed Association (ESA) Sektion Forage Plants 
and Amenity Grasses, han er medlem af International Seed Federation (ISF) 
Sektion Forage & Turf samt formand for Dansk FRØ.
Søren er en vellidt leder, der arbejder struktureret og effektivt, og I koncern-
ledelsen kender vi ham som en fantastisk kollega, med et højt aktivitets- 
niveau og stort drive – kombineret med et dejligt humør og til tider lidt  
dialekt fra Vendsyssel, hvis nogen skulle komme i tvivl om rødderne. 
Fritiden tilbringes gerne med familie og venner, hvor basketball med de to 
sønner, skiløb, madkunst og sommerhuset er faste elementer. Vi ønsker 
hjerteligt tillykke med de 50 år.

   Truels Damsgaard

25 ÅRS JUBIL ÆUM 
28. februar 201
Dorte Bille Højklint, Forsøgsmedarbejder, Store Heddinge
5. april 2019
Jens Holse, Rensemester, Nr. Alslev

2. april 2019
Bo Nymand, frøavlskonsulent på Falster fylder 60 
år den 2. april. Han blev ansat i DLF for ni år siden, 
og var inden da landbrugsinspektør igennem en år-
række på Oreby og Berritsgård Gods, hvor mange 
forskellige frøafgrøder blev – og stadig bliver – dyr-
ket med stor succes. Hans praktiske erfaringer og 
store ildhu og interesse for frøavl har blandt andet 
øget vores viden omkring etablering og høst af frø-

afgrøder. Betydningen af rettidig høst og valg af høstmetode er en af Bo’s 
mærkesager, som han med ildhu har udført mange markforsøg med.
Bo er populær blandt avlere og kolleger, og med sit gode humør og  
imødekommenhed evner han at finde de bedste løsninger på sine opgaver 
og udfordringer. Fritiden bruger han blandt andet på renoveringsprojekter i 
familiens hus i Sakskøbing. Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen. 

Nyt om navne

60 ÅRS FØDSELSDAG 
17. marts 2019 
Tommy Poulsen, Lagerarbejder, Hadsund
26. marts 
Jan Kjeldsen, Lagerarbejder, Randers

6. april 2019
Jørgen Jensen, Forsøgsmedarbejder, Store Heddinge

11. april 2019 
Heidi Wissing, Analyseassistent, Roskilde

Fra venstre: direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen, 
bestyrelsesformand Francois Desprez, borgmester Vejle Kommune 
Jens Einer Christensen & næstformand i Danespo Truels Damsgaard


