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“Igennem mere end 40 år har vi haft succes med at anvende vores erfaring 
og viden til at skabe individuelle og skræddersyede bygningskoncepter i 
totalentreprise. Vi glæder os over samarbejdet med dig og ser frem til at  
realisere visionen for dit fremtidsorienterede byggeprojekt.”

John Ross Gråkjær
Stifter af virksomheden og bestyrelsesformand

Troværdighed & Ekspertise



6

Kontor 
Byggeprojekt
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Vi har de seneste 40 år opført over 4.000 byggeprojekter i hele Nordeuropa.  
For at være tæt på dig og dit projekt har vi kontorer i både Danmark, Norge  
og Tyskland.

Med tre divisioner i én virksomhed har vi erfaring fra flere brancher.  
I Gråkjær A/S udnytter vi hinandens kompetencer inden for landbrugs-,  
erhvervs- og aquaculturebyggeri. Vi arbejder sammen på tværs af virksomheden,  
hvilket giver en dynamik og ånd, som er fundamentet i Gråkjær A/S. 

Ud fra værdierne - TROVÆRDIGHED og EKSPERTISE – sparrer vi med dig om din 
vision og sikrer, at projektet bliver til virkelighed.

Der er - et yndigt land
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Projektleder

Gråkjær Aqua Gråkjær Landbrug Gråkjær Erhverv

Gråkjær A/S

Tegnestue Projektsupport

ByggeledelseSalg/Marketing ProjektledelseMiljø
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I landbrugsdivisionen opfører vi nøglefærdige landbrugsprojekter inden 
for svine- og kvægstalde samt foderlader, kyllingefarme og minkgårde.

Når du entrerer med Gråkjær, får du et totalentreprise-team med alle 
kompetencerne inden for landbrugsbyggeri.

Vi gennemarbejder dit projekt i alle faser fra idéudvikling og design, 
sparring og rådgivning over miljøansøgning til tegnearbejdet. Når 
plantegningerne ligger klar, samler vi vores faste underleverandører og 
styrer byggeriet sikkert frem til din nøglefærdige stald.

Mens vi bygger, kan du koncentrere dig om at passe din øvrige bedrift.

Til inspiration har vi samlet et udvalg af referencestalde på:
 www.graakjaer.dk/referencer-1.

Én for alle - Alle for én

Vi sparrer med dig om din  
vision og sikrer optimal  
logistik og dyrevelfærd.

Vi designer og tegner 
staldanlægget, så du kan  
se dine ideer for dig.

Vi har erfaring og viden  
indenfor opførelse af over  
4.000 staldprojekter.
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John Gråkjær 
grundlægger 
Gråkjær Staldbyg 
A/S og de første 
landbrugsbyggerier i 
Danmark opføres 

1973 1985

De første 
landbrugsprojekter 
opføres i Sverige

1999

Landbrugsafdeling 
etableres i Norge 

1989 2001

Etablering 
af Gråkjær 
Erhvervsbyggeri  
i Danmark

Landbrugsafdeling 
etableres i Tyskland
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2007

Gråkjær 
Miljøcenter 
etableres

2013

Gråkjær Aqua 
etableres 

2016 2016

Gråkjær Erhverv 
opstarter 
boligbyggeri

Gråkjær A/S modtager 
prisen Entrepreneur  
of the Year 
i Midtjylland 

2003

De første  
landbrugs   - 
projekter  
opføres  
i Østeuropa

Gråkjær 
Erhverv åbner 
kontor i 
København

Den ekspertise vi besidder i Gråkjær A/S, kommer fra mere end 40 års erfaring 
med store byggeprojekter. Startende med det første landbrugsbyggeri i 1973  
over industri- og erhvervsprojekter i 2001 til 2015, hvor vi etablerede afdelingen 
for landbaserede fiskeopdrætsanlæg.

Disse erfaringer nyder du godt af, når vi udvikler og opfører dit byggeri.

Nutid og Datid

2008
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Vi udvikler fremtidssikrede konceptstalde, der sikrer optimal 
dyrevelfærd og et velfungerende arbejdsmiljø med fokus på  
din produktionsøkonomi.
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Grisestalde
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Smågrisestald

Grisestalde
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Bygherre 
Overgaard Gods 
Overgårdsvej 28 
DK - 8970 Havndal 

Bygningsareal 
3.036 m² 

Bygningsår  
2016
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Slagtesvinestald

Grisestalde
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Bygherre 
Jens Henrik Andersen 
Odensevej 156 
DK - 5400 Bogense 

Bygningsareal 
5.100 m² 

Bygningsår  
2017

“Gråkjær har i dén grad indfriet mine forventninger. 
De overholder en aftale, og jeg er meget tilfreds med resultatet.”

Jens Henrik Andersen, svineproducent
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Slagtesvinestald

Grisestalde
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Bygherre  
Lars Vestergaard Jacobsen 
Rødeled Vej 23 
DK - 8500 Grenaa 

Bygningsareal 
3.100 m² 

Bygningsår  
2012 + 2015
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Soanlæg

Grisestalde
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Bygherre 
Brian Sørensen 
Ringstedvej 2 
DK - 9330 Dronninglund 

Bygningsareal 
2.565 m² 

Bygningsår
2012 + 2013 + 2016 
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Soanlæg

Grisestalde
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Bygherre 
Civagård ved Frank K. Johansen 
Civagårdvej 1 
DK - 9300 Dronninglund 

Bygningsareal 
6.010 m² 

Bygningsår
2015

“Gråkjær har kompetencer helt fra projektstart, 
tegningsudarbejdelse, miljøansøgning og 
myndighedsbehandling til gennemførelse af 
totalentreprisen.”

Frank Johansen, svineproducent
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Foderlade

Opbevaring og møllekapacitet
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“Vi har været utroligt glade for den professionalisme,  
der har været omkring byggeriet. Der har været sans  
for detaljen. Det kan vi absolut anbefale.”

Jonas Juhl Kristensen, bygherre

Bygherre 
Grøndal Svineproduktion A/S 
Hestlundvej 29 
DK - 7323 Give 

Bygningsareal 
500 m² 

Bygningsår  
2014
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Soanlæg

Grisestalde
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“Vi har fået bygget en stald til 750 søer med smågrise.  
Gråkjær har opført et flot staldanlæg med en god logistik.”

Hermann Thomsen, svineproducent

Bygherre  
Hermann Thomsen 
Lundmarkvej 5 
DK - 6372 Bylderup-Bov 

Bygningsareal 
6.009 m² 

Bygningsår   
2015
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Soanlæg

Grisestalde
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Bygherre 
Krusegård I/S 
Knarregårdsvej  15 
DK - 3790 Hasle 

Bygningsareal 
3.100 m² 

Bygningsår
2015

“Vi har opført et totalanlæg til svineproduktion sammen med Gråkjær, 
hvilket vi har været rigtig glade for – både processen og resultatet.”

Jesper Jørgensen, svineproducent
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Soanlæg

Grisestalde



31

Bygherre 
Langerod ApS 
Langerod 22
DK - 5620 Glamsbjerg 

Bygningsareal 
6.098 m² 

Bygningsår   
2014

“Vi har opført et 6.000 m2 soanlæg med solceller på taget 
og har haft Gråkjær med fra starten i forløbet. Vi er rigtig 
godt tilfredse med samarbejdet.”

Henrik Solgård, svineproducent
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Ornestation

Ornestation
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Bygherre 
Norsvin 
Bergsetmarka,  
N - 2324 Vang på Hedmark 

Bygningsareal 
4.000 m² 

Bygningsår   
2017
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Grisestald

Grisestalde
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Bygherre 
Birgitte og Erik Skaare 
Sørumvegen 150 
N - 2335 Stange 

Bygningsareal 
892 m² 

Bygningsår   
2016

“ Byggeprosessen foregikk raskt og profesjonelt,  
Jeg tror, vi hadde bygd helt likt en gang til.”

Birgitte og Erik Skaare, svineproducent
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Vi sørger for at skabe de bedste rammer og de mest optimale 
forhold for dyrene, medarbejderne og dig. Der er tænkt på 
logistik, arbejds miljø, malkefaciliteter og velfærdsafdeling.
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Kostalde
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Kostald

Kostalde
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Bygherre  
Marthe Bogstad 
Ranbygutua 25 
N - 2040 Kløfta 

Bygningsareal 
1.393 m² 

Bygningsår   
2015

“En ting som imponerer meg er logistikken.  
Alt er goet etter planen.”

Marthe Bogstad, bygherre
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Kostald

Kostalde
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Bygherre  
Ole Johan Norddal 
Sandal 
N - 6847 Vassenden 

Bygningsareal 
1.119 m² 

Bygningsår  
2015
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Kostald

Kostalde



43

Bygherre 
Alfred Kloster 
Nørreholmvej 3 
DK - 7490 Aulum 

Bygningsareal 
5.520 m² 

Bygningsår  
2012
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MILJØVURDERING 
Gråkjærs miljøkonsulenter vil, i samarbejde med vores projektkonsulenter, rådgive dig omkring 
udvidelsesmuligheder på dine ejendomme. Med baggrund i dine ønsker finder vi den optimale 
løsning med færrest mulige krav til miljøteknologi, størrelse og indretning.

BEDRIFTSSTRATEGI 
Bedriftsstrategi er et vigtigt redskab for dig som ejer og kan give banker og andre 
finansieringskilder klarhed over, hvilke fremtidige udvidelsesmuligheder, der er på bedriften.

 
MILJØGODKENDELSE 
Vi arbejder på at inddrage myndighedskravene til staldens interne og eksterne miljø på et tidligt 
tidspunkt i processen. Det giver mulighed for, at vi i projekteringsfasen kan opstille alternative 
løsningsmodeller, der sørger for, at du opfylder miljøkravene og får en hurtigere behandling af 
din ansøgning.

TILSKUDSORDNINGER 
Hos Gråkjær Miljøcenter får du hjælp til at afklare, om der er tilskudsordninger, der passer til  
dit projekt. Gråkjær Miljøcenter hjælper dig selvfølgelig med at søge tilsagn samt udbetaling  
af midler til projektet. 

 
Ved at tænke eventuelle miljøkrav ind fra starten, får du et byggeprojekt, der overholder alle krav 
på en produktionsøkonomisk forsvarlig måde - til glæde for dine dyr, dine medarbejdere, dine 
naboer og dig selv.

Miljø - En opgave vi løser
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Et erhvervsbyggeri er langt mere end blot et rum for 
mennesker at arbejde i - det afspejler også din  
virksomhed mod omverdenen.

Bygningen skal repræsentere din virksomhed, når der 
er besøgende og skal samtidig i særlig grad tilfredsstille 
medarbejdernes funktions- og komfortkrav.

Vi tager udfordringen op!
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Domicil

Produktion

Lager 

Bilhus

Boliger

Erhvervsbyggeri
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Aarhus Letbane
Kontrol- og vedligeholdelsescenter med værksted og administration. 
Her er fokus på miljøvenlige løsninger som grønt tag og genanvendelse 
af regnvand.

Domicil

Konsortiepartner 
Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.
For Aarhus Letbane 
P. Hiort-Lorenzens Vej 71-95 
DK - 8000 Aarhus 

Bygningsareal 
11.100 m² 

Opført   
2016

Arkitekt 
gpp arkitekter a/s
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Actona Company
Showroom til møbeludstilling i 3 etager med dobbelthøjt 
rum og skrå facader samt 4 lagerhaller og læsseområde.

Bygherre / Lokation 
Actona Company A/S 
Smedegårdvej 6 
DK - 7500 Holstebro 

Bygningsareal 
 26.110 m² 

Opført   
2008 + 2010
 
Arkitekt 
Søren Andersen Arkitekter A/S / Gråkjær

Lager & Showroom
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Gråkjær opfører landbaserede recirkulerende aquacultureanlæg 
til produktion af smolt, post-smolt og slagtefisk. 

Vi opfører foruden administrationsbygninger, haller til 
vandbehandling samt foder- og sorteringssystemer også 
vandbehandlingssytemer til aquacultureanlægget.

Projekterne opføres tilpasset dine ønsker og behov i 
totalentreprise - og leveres helt nøglefærdigt.
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Fiskeopdrætsanlæg
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Anlæg

Smoltanlæg
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Bygherre 
Sævareid Fiskeanlegg AS 
N - 5645 Sævareid 

Bygningsareal 
4.880 m² 

Bygningsår   
2017
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