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Mange flere
staldbyggerier
er undervejs
i Danmark
Af Bjarne Bang

D

Bregentved Gods vil årligt lave 120.000 konventionelt producerede slagtesvin. Økogrise holder godset sig fra. 120.000 nye økogrise
vil fuldstændig smadre det relativt begrænsede marked. Arkivfoto: Henrik Pyndt Sørensen, Scanpix

Grever satser 100 mio kr
på fire grisefarme
Et af Danmarks
allerstørste godser,
Bregentved på
Sjælland, vil lave
120.000 svin årligt.
Det skaber arbejdspladser på danske
slagterier

Af Bjarne Bang

G

reve-familien Molkte på
Bregentved, der er et af
Danmarks allerstørste godser,
går nu ind i produktion af slagtesvin.
En investering på over 100
mio. kr. i fire svinefarme på
godsets jorder i Faxe og Ringsted kommuner på Sjælland vil
fra 2018 give en årlig produktion på 120.000 slagtesvin.
Det gør godset til en af landets største svineproducenter,
og den store mængde grise er
medvirkende til, at mange års
fald i produktionen af slagtesvin herhjemme ventes at
vende næste år.
En større mængde slagtefærdige grise herhjemme vil
give danske slagteriarbejdere
mere at skære i og dermed øge
de danske slagteriers milliardomsætning og eksport.
For Bregentved er animalsk

landbrug et helt nyt forretningsområde, oplyser inspektør Lars Erik Nielsen, der har
ansvar for godsets landbrug på
ialt små 3500 hektar.
“Vi har ingen husdyr i dag
– kun planteproduktion – og
derfor er det ikke noget, vi har
forstand på på forhånd. Men
det passer fint ind i vores øvrige drift. Vi har mulighed for at
lave slagtesvin i stor skala, vi
har selv jord, hvor vi kan bruge
gyllen, og en stor produktion
af foder til svin,” oplyser han.
“Så det giver mening for os
at starte svineproduktion. Vi
ser en god forretning i det. Fødevarer går nok ikke af mode.
Mere kompliceret er det ikke,”
siger han.

Nordeuropas største
Bregentved har hyret Gråkjær
A/S til at stå for opførelsen af
de fire identiske produktionsanlæg, som tilsammen formentlig udgør det for tiden
største nordeuropæiske slagtesvineprojekt.
Gråkjær, der også har bevæget sig ind i bl. a. bolig- og
industribyggeri, har et meget
stort bagkatalog af staldbyggerier i ind- og udland. Alene
i Danmark har Gråkjær siden
starten for 40 år stået for op
mod 3000 byggeprojekter for
danske landmænd.
Der bliver hos adelsfamilien
Molkte på Bregentved tale om
en traditionel produktion af
120.000 konventionelle slagtesvin.
“Vi kommer aldrig til at lave økologiske svin. Dels ville

“Vi ser en god
forretning i det.
Fødevarer går
nok ikke af mode.
Mere kompliceret
er det ikke”
Lars Erik Nielsen, inspektør,
landbruget på Bregentved
så stor en produktion, som vi
får, totalt vælte markedet for
økogrise, dels tror vi ikke, at
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Godset Bregentved
ejes af kammerherre,
hofjægermester greve
Christian G. P. Moltke
og sønnen, greve Frederik C. A. Moltke.
Godset har 6600 hektar på Sjælland, heraf
6500 ha landbrug og
3100 ha skov fordelt
på 30 skove.
 ertil kommer i JylH
land en erhvervspark
på den gamle Vandel
Flyveplads i Jylland,
hvor der bl. a. er et
stort solcelleanlæg,
plus i Polen et større
landbrug, CM Group.

vi er dygtige nok til at styre
en økologisk produktion. Men
vi har tanker om måske at gå
ind og producere efter særlige
koncepter,” siger inspektøren.
Én mulighed kunne, bekræfter han, være såkaldte englandsgrise, hvor der er særlige
krav om ekstra dyrevelfærd og
til gengæld en bedre betaling
for slagtesvinene.

Ingen opmærksomhed
Bregentved ønsker ikke den
store offentlige opmærksomhed om sit projekt, og Lars Erik
Nielsen har heller ikke lyst til
at fortælle nærmere om finansieringen.
I finansieringspakken indgår dog støtte fra en statslig
pulje, som netop skal få vendt
udviklingen i den danske slagtesvineproduktion og antallet
af slagterijob.
Støtten til udvidelse af slagtesvineproduktionen kan løbe
op i 20 pct. af investeringen.

et store landbrugsprojekt,
som skal give en årlig produktion af 120.000 slagtesvin
på godset Bregentved, er
langt fra det eneste, som er i
gang eller på vej i Danmark.
“Der kommer flere større
slagtesvinebyggerier. Nogle
er i gang, og flere kommer til
i den kommende tid,” fastslår formanden for Danske
Svineproducenter, Henrik
Mortensen.
Henrik Mortensen arbejder
selv med en plan om at genoptage den produktion af slagtesvin, som han udfasede i 2013,
da det ikke løb rundt.
“Det er et projekt til 18-20
mio. kr. Jeg har fået miljøgodkendelse og tilsagn om støtte
fra den statslige ordning. Tilskuddet er, når man skal tale
finansiering med långivere,
lige så godt som egenkapital.
Men selv om jeg har støttetilsagn og måske også selv lidt
kapital, så skal der mere snak
med långivere til. Det er jo et
stort beløb,” fastslår Henrik
Mortensen.
Selv laver han 30.000 smågrise om året og vil gerne
igen fede dem helt op til slagtevægt. I dag sælger han sine
små grise til andre svineproducenter, som laver dem til
slagtesvin.
Formanden konstaterer, at
lige nu er det længe siden, det
har været bedre at lave svin
i Danmark. Priserne er gode,
høsten er god, og der er udsigt
til faldende foderpriser.

Finansiering
Netop fordi de landmænd, som
gerne vil modernisere og udvide produktionen af slagtesvin,
skal have bankerne med, før
deres idéer kan realiseres, tør
Henrik Mortensen ikke gætte
på, hvor stor udvidelsen af den

samlede danske slagtesvineproduktion bliver.
Alene den store landbrugsentreprenør Gråkjær, som udfører byggeriet af de fire farme
for Bregentved, har aktuelt i
Danmark gang i omkring 20
landbrugsprojekter med slagtesvinestalde.
Markedsanalytiker Karsten
Flemin, Landbrug & Fødevarer, har netop offentliggjort en
ny prognose. Hans vurdering
er, at fra andet kvartal 2018 vil

“Det er et projekt
til 18-20 mio. kr.
Jeg har fået miljøgodkendelse og
tilsagn om støtte
fra staten”
Formand Henrik Mortensen
om sine egne byggeplaner
antallet af danske slagtesvin,
igen begynde at stige – og
dermed give øget aktivitet på
danske slagterier.

Ny prognose
Slagtesvineproduktionen har i
årevis været for nedadgående,
fordi mange på grund af bl. a.
miljøkrav ikke økonomisk har
kunnet få det til at hænge
sammen.
“Vi vurderer, at mange af de
nye projekter i andet kvartal
er klar til at sende nye grise til
slagtning,” siger Flemin.
Hans prognosetal siger, at
første kvartal 2018 vil ligge
marginalt over den tilsvarende
periode i år, mens andet kvartal vil ligge 7 pct. over.
Landbrug & Fødevarer venter i år, at danske slagterier
slagter 17,6 mio. svin mod 20,9
mio. stk i 2001.
bjba@borsen.dk

Svin til Jylland
Bregentved har lavet aftale om
at levere sine svin til Tönnieskoncernens danske slagterier
SB Pork i Brørup og Tican i
Thisted.
Støtten har sammen med en
række initiativer med forhøjet
betaling til nye leverandører
fra Danish Crown og Tönnies,
som Tican er en del af i dag,
betydet, at slagterierne nu tror
på, at bunden er nået.
Det spår en ny prognose fra
brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer også.
bjba@borsen.dk

Hidtil har pilen peget nedad for svineslagterierne
Års faldende tendens i danske bønders produktion
af slagtesvin vender næste år, siger ny prognose
Mio. stk. slagtesvin, 2017 estimeret
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