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MASKINER 

Tipvogne med højere sider
n Joskin udvider sortimentet med to nye og højere to- og 
trevejs tiptrailere, 5025 Delta-Cap modellerne 17DR140 og 
19DR160 med henholdsvis 17 og 19 kubikmeter rumfang. 

Tipvinklen til siderne er fra 40 til 48 grader. Som kombinati-
on og efterspændt hinanden kan en Delta-Cap og en Tetra-Cap, 
begge i 19 kubikmeters versioner rumme 38 kubikmeter i et 
træk uden at overstige de reglementerede 18,75 meter i læng-
den, når der spændes en normal traktor foran.

Joskin trailerne har galvaniseret chassis og trækstang, mens 
resten af vognen har en tokomponent-lakering med stor hold-
barhed. 

De nye tre- og to-vejs tiptrailere fra Joskin har højere sider og 
dermed større volumen.  

Nyt Miljø- og  
Fødevareklagenævn på plads
n Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kunne torsdag udnæv-
ne det nye Miljø- og Fødevareklagenævn.

Den nye klageinstans får professor fra Aarhus Universitet, 
Birgitte Egelund Olsen, som formand.

- Jeg er glad for, at Birgitte Egelund Olsen har påtaget sig 
formandsopgaven, og jeg er sikker på, at hun er den rette 
til at løfte opgaven som formand for nævnet. Birgitte Ege-
lund Olsen er en af de førende eksperter inden for natur- og 
miljøområdet, og hun vil med sin store erfaring tilføre en stor 
faglighed, lyder det fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen i en 
pressemeddelelse.

Klagenævnet består af 23 medlemmer. En formand, 2 med-
lemmer, 4 læge-medlemmer og 16 sagkyndige medlemmer. 
Nævnet forventes at behandle cirka 2000 sager om miljø, natur 
og fødevarer om året.

Dansk And konkurs 
n Danmarks eneste andeslagteri, Dansk And i Struer, er tors-
dag begæret konkurs. Det sker, efter at virksomheden i det nye 
år ikke kan stille ny kapital til rådighed, det oplyser slagteriets 
administrerende direktør, Per V. Møller, i en pressemeddelelse. 

Dansk And fik forrige jul tilbagekaldt et parti ferske ænder af 
Fødevarestyrelsen, fordi de som følge af et defekt kølerum var 
gået i forrådnelse.

Virksomheden kom dog over fadæsen, men på trods af en stør-
re kapitalindsprøjtning i sommers, ledelsesomstrukturering og et 
nyt økologisk eventyr, må Dansk And altså dreje nøglen om.

- Virksomheden har haft en vanskelig periode med betyde-
ligt underskud ved etableringen, Brexit straks efter indskud af 
kapital og senest fugleinfluenza. Hertil kommer investeringer 
på mere end 11 millioner i fabrikken i indeværende år. Dette 
investeringsbehov ville i 2017 være på mere end 10 millioner, 
lyder det fra Dansk And A/S.
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Danske grøntsager  
erstatter manglende import
n Manglende leverancer fra Sydeuropa på blandt andet salat, 
broccoli og de mange andre importerede grøntsager, der 
traditionelt fylder på hylderne på denne årstid gør, at danske 
forbrugere nu køber flere danske årstidsgrøntsager som porrer, 
kål og gulerødder, skriver JydskeVestkysten Business. Årsagen 
til de manglende sydeuropæiske import-grøntsager skal findes i 
vejret i år, der har betydet at høsten mange steder i Sydeuropa 
har slået fejl

Sammen med 1.150 svineproducenter og øvrige gæster deltog energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ved åbent hus- 
arrangementet i går i den 5.000 kvadratmeter nye slagtesvinestald på Tjørnegård ved Bogense. I forgrunden brødrene Morten og Jens 
Henrik Andersen, der i Enghavegaard ApS nu kan færdigproducere de 27.000 smågrise fra bedriftens 800 søer. (Fotos: Erik Hansen)

Staldtips til  
energiministeren
Ikke mindre end 1.150 
besøgte en 5.000 kva-
dratmeter stor slag-
tesvinestald ved Bo-
gense, da Gråkjær i går 
havde inviteret til åben 
stald. Blandt dem var 
Lars Christian Lilleholt 
(V), der glædede sig 
over det energirigtige 
staldprojekt i sin egen 
valgkreds.

AF ERIK HANSEN

n Ved at hente varmen ud 
af gyllen med syv kilometer 
slanger under stalden spares 
alene 20.000 liter olie om året 
til opvarmning af den parallel-
liggende klimastald. Samtidig 
opvarmes liggearealerne i den 
nye 5.000 kvadratmeter slag-
tesvinestald, hvor der blandt 
andet er installeret LED-lys 
med fælles styring i de mange 
staldafsnit. Og så er stalden 
opført som nærmeste nabo til 
et stort biogasanlæg.

Derfor var landets energi-, 
forsynings- og klimaminister 
Lars Christian Lilleholt (V ) 
ovenud begejstret, da han i 
går indviede den store Grå-

kjær-stald hos brødrene Mor-
ten og Jens Henrik Andersen 
på Tjørnegård lige ude for 
Bogense.

- Den lever helt op til en 
miljørigtig produktion og er 
samtidig storleverandør af 
gylle til energiproduktionen 
her lige ved siden af, som jeg 
også havde æren for at indvie 
for et år siden. Man bliver gan-
ske imponeret, når man kigger 
på et klimaregnskab fra en be-
drift som denne, og så at den 
samtidig alene bidrager med 
29 millioner kroner i eksport-

indtægter. Landbruget er i høj 
grad med at styrke den danske 
økonomi, og derfor er denne 
stald et forbillede for landbru-
get, samfundet og lokalsam-
fundet. Og et udstillingsvin-
due for de vækstmuligheder, 
som der fortsat er i et samspil 
med klimaudfordringerne og 
energirigtig produktion, lød 
det fra ministeren, der var på 
hjemmebane, idet han netop 
er valgt på Nordfyn.

1.150 gæster
Ikke mindre end 1.150 deltog 

ved åbent hus-arrangementet 
i går på Nordfyn.

- Det er vi naturligvis mere 
end tilfredse med, da det vid-
ner om spirende optimisme 
og investeringslyst, lød det fra 
kommunikations- og marke-
tingchef Tommy Wølk fra 
Gråkjær A/S, som har opført 
staldanlægget i totalentrepri-
se.

Han og de øvrige 10 med-
arbejdere fra Gråkjær havde 
sammen med ikke mindre 
end 16 leverandører med hver 
deres stande i den store slag-
tesvinestald travlt hele dagen 
med at besvare spørgsmål fra 
svinefolk, der var kørt til Nord-
fyn fra hele landet.

- På denne måde har man 
mulighed for at mærke på in-
ventaret og lukke en låge op og 
i. Og samtidig få en snak og be-
dømmelse fra bygherren selv, 
påpeger Tommy Wølk, der 
oplyser, at Gråkjær A/S igen 
den 2. marts inviterer til åben 
stald, denne gang ved Sæby.

Stalden hos Morten og Jens 
Henrik Andersen fyldes med 
grise på tirsdag, som drives 
direkte over fra klimastalden 
gennem en forbindelsesgang 
med indbygget vægt.

Der er i alt 5.000 stipladser 
i den 103 meter lange Grå-
kjær-stald. Årsproduktionen 
er 20.000 slagtesvin, sammen 
med en produktion på yder-
ligere 7.000 i en anden stald. 
Dermed opfedes alle grisene 
fra de 800 søer i brødrenes fæl-
les bedrift, Enghavegaard ApS.  

erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

ÅBEN STALD

Morten Andersen, der er borgmester i Nordfyns Kommune, men 
hver morgen er i stalden for at løbe søer på Enghavegård, forklarer 
her om staldprojektet til nogle af dagens mange gæster.


