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Urter mod
sygdomme
hos husdyr
Vil planten kinesisk malurt,
Artemisia annua, kunne bru-
ges til at udvinde midler, som
kan forebygge og behandle syg-
dommene coccidiose, black-
head og tarmbrand hos slagte-
kyllinger og æglæggere og
dermed erstatte antibiotika?

Og kan der blive økonomi i
at dyrke planten som afgrøde
på vore breddegrader?

Sådanne spørgsmål bliver
nu afklaret af forskere ved en
række institutioner og firmaer,
der samarbejder om det så-
kaldte Artemisiaprojekt.

Læs mere om dette forsk-
ningsprojekt på side 5 og 6.

Projektet med dyrkning og brug af kinesisk malurt ledes af Institut for Havebrugsproduktion,
Aarhus Universitet. Instituttet, der ligger i Årslev på Fyn, ses her. Instituttet tilbyder samarbejde
om udvikling af produktion af diverse specialafgrøder med henblik på produktfornyelse. 

Vestjyllands Andel omsatte for
1,1 milliarder kroner og skabte
et resultat på 40,8 millioner
kroner efter skat i det seneste
regnskabsår. 

Omsætningen blev 12,5 pro-
cent mindre og årsresultatet
26,4 procent større end året før. 

- Regnskabsåret 2009/2010
blev et fantastisk år for Vestjyl-
lands Andel med det bedste resul-
tat, vi er kommet med nogensinde. 

- Resultatet er langt, langt
bedre end de 16,5 millioner
kroner, som vi havde budgette-
ret forsigtigt efter de seneste år
med kraftige udsving i priser
for korn og råvarer.

Det siger formanden for
Vestjyllands Andel, gårdejer
Leif Haubjerg.

- Det store overskud er
resultat af, at vi i Vestjyllands
Andel har fået disponeret på de

rigtige tidspunkter gennem he-
le året, og at det er vores politik
at sælge varer med en fornuftig
afdækning, oplyser forenin-
gens forretningsfører, Carsten
Lauridsen. Han tilføjer:   

- Vi er meget tilfredse med,
at vi udover en pæn efterbeta-
ling er i stand til også at konso-
lidere virksomheden, så vi fort-
sat har en meget sund grovva-
revirksomhed til gavn for land-
mænd i hele vores område.

- I Vestjyllands Andel venter
vi yderligere tilgang af nye
medlemmer og kunder, og vi
føler os rustede til at tage imod
dem.

(fortsætter side 7)
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Rekord stort resultat
i Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andel omsatte for 1,1 milliarder
kroner i grovvarer og skabte et resultat før
skat på 40,8 millioner kroner. 20 millioner
kroner udbetales / fordeles som overskud til
medlemmerne, oplyser foreningen.
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For at styrke sine aktiviteter i
Tyskland har DLG-koncernen
købt 30 pct. af aktierne i det
delvist landmandsejede selskab
Team AG. 

DLG bliver hermed hoved-
aktionær i selskabet. 

Team’s hovedområde er salg
af energiprodukter. 

I forbindelse med aktiekøbet
sammenlægges HaGe’s nuvæ-
rende energiselskab Raffeisen
Mineralölhandel med Team
AG. 

Hermed bliver DLGs tyske
energiaktiviteter samlet i Team
AG, der fremadrettet står for
den strategiske og salgsmæssi-
ge udvikling inden for service
og energiområdet. 

Team bliver Nordtysklands
største inden for salg af energi-
produkter i landdistrikterne.

Team har tillige en række
byggemarkeder, primært i land-
distrikter. 

Byggemarkederne har – ud
over traditionelle byggemar-
kedsaktiviteter – også stærke
kompetencer inden for land-
brugsbyggeri, især landbrugs-
haller.

- Vi har et meget klart bille-
de af, at Team AG er et meget
solidt og veldrevet selskab med
stærke kompetencer inden for
energi. 

- Vi har tidligere haft et tæt
samarbejde med Team om
udviklingen og de strategiske
linjer i HaGe, siger DLGs adm.
direktør Asbjørn Børsting.

Team havde i 2009 en om-
sætning på 764 mio. euro, heraf
udgør salg af energiprodukter
to tredjedele. 

Det sker via 77 tankstationer
samt direkte salg fra 26 salgs-
kontorer til især landmænd. 

Der er i alt 1.160 medarbej-
dere.

DLG-koncernen køber akti-
erne af VR Bank Schleswig-

Flensburg, der hidtil har været
største aktionær i Team. 

Ud over DLG bliver bl.a.
datterselskabet HaGe også
aktionær. 

Den øvrige aktionærstruktur
er primært individuelle aktio-
nærer, hvoraf en stor del er
landmænd.

Team har spredt sine aktivi-
teter over et stort område i
Nordtyskland, men også i den
østlige del af landet.

- Vi har valgt at sammen-
lægge energiaktiviteterne i
Team, fordi der er mange sy-
nergier og effektiviseringsmu-
ligheder på tværs af koncernen. 

- Samtidig har Team allerede
vækststrategier i de delstater,
hvor vi via HaGe, BSL og Roth
også intensiverer vores aktivi-
teter. 

- Dertil kommer, at vi ser en
række nye spændende mulig-
heder på det tyske marked
inden for vores service og ener-
gikoncepter, som vi i dag arbej-
der med i Danmark og Sverige. 

- Vores nye engagement i
Team vil være et solidt center
for tilsvarende på det tyske
marked, siger Asbjørn Børs-
ting.

Aktiekøbet er betinget af, at
det godkendes af de tyske kon-
kurrencemyndigheder.

Tekst: Pressemeddelelse 
fra DLG den 29. juni.

DLG udvider i Tyskland

- Vi ser en række nye spæn-
dende muligheder på det
tyske marked inden for
vores service og energikon-
cepter, som vi i dag arbej-
der med i Danmark og Sve-
rige, siger DLGs adm.
direktør Asbjørn Børsting. 

60 mio. kr. til ny fødevareteknologi
Fødevareministeriet har offent-
liggjort følgende den 2. juli:

Med en saltvandsindsprøjtning
på 60 millioner kroner til inve-
steringer i nye teknologiske
løsninger skubber Fødevaremi-
nisteriet nu gang i fødevarefor-
arbejdningssektoren.

Målsætningen er, at under-
støtte den teknologiske udvik-
ling ved investeringer i nye tek-
nologier og processer for at
styrke produktiviteten og vær-
ditilvæksten i sektoren.

- En undersøgelse viste for
nylig, at Danmark ligger helt i

front som fødevareklynge. Vi
skal udnytte den danske føde-
vareklynges stærke kompeten-
cer til at producere nye værdi-
skabende fødevarer, der kan
imødekomme krævende og kø-
bekraftige forbrugeres ønsker i
Danmark og i resten af verden. 

- Og for at fastholde den
position, åbner vi nu mulighed
for at støtte investeringer i
fødevareerhvervet, siger føde-
vareminister Henrik Høegh.

Der er brug for, at danske
fødevarevirksomheder arbejder
målrettet med produktiviteten for
at kunne stå stærkere i den inter-

nationale konkurrencesituation.
Der kan ydes støtte til virksom-
heder der forarbejder primære
landbrugsprodukter. 

Små og mellemstore virk-
somheder kan opnå støtte på op
til 40 procent af de tilskudsbe-
rettigede udgifter, mens virk-
somheder på op til 750 medar-
bejdere og en omsætning under
200 millioner euro kan få op til
20 procent støtte.

Ansøgninger vil bl.a. blive
prioriteret efter projekternes
nyhedsværdi, markedspotentiale
og økonomiske bæredygtighed.

Ansøgninger kan indgives
til FødevareErhverv senest den
1. september 2010.Mere om ordningen findes under Tilskud og Tilskudsguide på

http://www.landdistriktsprogram.dk

Mindre 
fosfor 
til køerne
DJF - Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet, Aarhus Uni-
versitet, offentliggjorde føl-
gende den  28. juni:

Der er nu god dokumentati-
on for, at fosfortildelingen til
malkekøer kan reduceres i
forhold til den nuværende
praksis uden negativ effekt
på mælkeproduktionen, re-
produktionen eller køernes
sundhed. 

En række forsøg viser, at
negativt produktionsrespons
på reduceret P-tildeling hos
højtydende malkekøer typisk
optræder, når der er omkring
0,30 procent fosfor eller der-
under i fodertørstof. 

Med de nuværende 0,42
procent fosfor i foderet er der
et pænt potentiale for at redu-
cere fosfortildelingen til mal-
kekøer uden negativ effekt på
deres mælkeproduktion, repro-
duktion eller sundhed og
knoglestyrke.

Forskerne har set på en ræk-
ke scenarier for konsekvenser-
ne af tildeling af fosfor på
køernes udskillelse af fosfor,
samt for en begrænsning på
tilførsel af fosfor til 30 kg
P/ha. 

Med en tænkt begrænsning
på tilførsel af fosfor til 30 kg
P/ha og uændret fodringsprak-
sis for fosfor bliver der behov
for et større areal pr ko om 10
år, mens en ændret fodrings-
praksis med lavere P-tildeling
kan give mulighed for en bety-
deligt større produktion pr ha.

Link til 11 sider pdf om
emnet findes i nyheden om
mindre fosfor til køerne -
under nyheder på:

http://xwww.agrsci.dk

Nyt
om navne 
Runde fødselsdage,

jubilæer, udnævnelser,
tiltrædelser og fratrædelser

fortjener at blive omtalt.
Kontakt Grovvarenyt på:

E-mail: gb@grovvarenyt.dk
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Hver især har Danish Agro,
SAB og Aarhusegnen haft nog-
le velfungerende svinefoder-
programmer. 

Efter fusionerne med selska-
berne i år er alle tre foderpro-
grammer blevet integreret, og
det giver en række gode syner-
gier. 

Således kan Danish Agro
præsentere et nyt og bredt fo-
derprogram, hvor de regionale
behov og ønsker er bevaret. 

- Det er en stor styrke for
vores foderprogram, at vi kan
uddrage al den viden og de
erfaringer, som hvert af de tre
selskaber har haft, og samle det
i ét fælles svinefoderprogram,
fortæller Arne Ringsing, pro-
duktchef i Danish Agro. 

-Samtidig har vi udbygget
programmet, således at for
eksempel Aarhusegnens fra-
vænningsfoder er integreret i
det nye program. 

-Mod Danish Agro’s tidligere
to fravænningsblandinger, kan
vi nu tilbyde 5-6 blandinger med

flere vægtintervaller, så vi mere
præcist rammer det foderbehov,
grisen har, fortæller han.

Samtidig har alle Danish
Agro’s produktlinier og blan-
dinger fået nye, fælles navne,
som gør det nemmere at finde
rundt i programmet. 

Ud over at linierne har fået
nye navne, kan Danish Agro
også præsentere en række
nyheder:
Danish New Line 
- fravænningsfoder
I den nye program indeholder
blandingerne et nyt smags- og
aromastof, som bevirker, at gri-
sene optager mere foder. 

Sammen med det lave prote-
inindhold, får grisene den opti-
male start på tilværelsen.

Danish Porc Grow Line
– smågrisefoder 
Danish Agro har blandinger,
som overholder alle 11 amino-
syrer, og som har været med i
de rullende afprøvninger fra
DSP. 

De to gange Danish Agro’s
blandinger har været med, har
blandingerne haft et index på
118. 

Dette svarede til, at smågri-
sene voksede 60 gram mere om
dagen end kontrolholdet.

Danish Basis og Classic Line
– Drægtigheds- og diefoder 
Vi har ændret vitaminnormen. 

A-vitamin er hævet med 25
%, hvilket giver flere levedyg-
tige grise. 

Samtidig giver det en øget
frugtbarhed, og A-vitaminind-
holdet er vigtig i forhold til
omsætningen af kulhydrater,
fedt og proteiner. 

D-vitamin er øget med 50 %,
hvilket øger optagelsen af cal-
cium og fosfor. 

Dette er specielt vigtigt, nu
hvor en del af landbruget stiller
spørgsmål om tilsætning af fytase.

I vores Classic Line til diegi-
vende søer er det vigtigt at kende
sin sobesætning, så man kan fod-
re med den rigtige blanding. 

Vores brede sortiment dæk-
ker også besætninger, som har
over 30 grise pr. årsso.

Danish Top Line 
– Slagtesvinfoder
Her har man gode muligheder
for 3-fase fodringer. 

Med en 3-fase fodring sikrer
man den optimale foderpris
samt optimal tilvækst og foder-
forbrug.

Tekst: Pressemeddelelse
fra Danish Agro 1. juli.

Danish Agro:

Nyt, fælles svinefoderprogram 
Til den kommende sæson præsenterer Danish
Agro et nyt fælles svinefoderprogram, hvor 
det bedste fra Danish Agro’s, SAB’s 
og Aarhusegnens Andel’s foderprogram 
er samlet, oplyser koncernen.

- Det er en stor styrke for
vores foderprogram, at vi kan
uddrage al den viden og de
erfaringer, som hvert af de tre
selskaber har haft, og samle
det i ét fælles svinefoderpro-
gram, fortæller Arne Ring-
sing, produktchef i Danish
Agro.

Fødevareministeriet har offent-
liggjort følgende den 29. juni:

Regeringen har sammen med
Socialdemokraterne, Sociali-
stisk Folkeparti, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre og
Enhedslisten indgået en ny 4-
årig aftale om en fortsat indsats
overfor bakterier i fødevarer. 

Der er afsat ca 25 millioner
kroner om året til indsatsen,
hvilket er en styrkelse i forhold
til den hidtidige indsats mod
salmonella og campylobacter. 

Samtidig opprioriteres ind-
satsen overfor antibiotika resi-
stente bakterier. 

Den hidtidige danske indsats
overfor salmonella og campy-

lobacter har sat positive spor.
Antal syge af campylobacter i
Danmark er faldet i perioden
2007-2010, og der findes i dag
ikke salmonella i dansk fersk
kyllingekød. 

Samtidig er forekomsten af
salmonella i det importerede
fjerkrækød fra 2007 til 2009
reduceret betydeligt.

Danmark er således på man-
ge måder et foregangsland for
bekæmpelse af salmonella og
campylobacter. 

Dog bliver mange danskere
hvert år syge af salmonella, cam-
pylobacter og andre bakterier i
fødevarer, hvilket har store
omkostninger både for de syg-
domsramte og for samfundet.

Forligspartierne er enige om at
styrke indsatsen overfor bakterier
i fødevarer ved at igangsætte ini-
tiativer med fokus på hele føde-
varekæden fra jord til bord.

Som noget nyt opprioriteres
indsatsen i forarbejdnings- og
detailledet, hvor der er behov
for en øget indsats, der hvor
fødevarerne er tættest på for-
brugerne. 

Desuden skal der gøres en
indsats overfor andre smittekil-
der, som frugt og grønt. 

Aftalen rummer også en
betydelig indsats mod en anden
sygdomsfremkaldende bakterie
– Listeria, ligesom der skal
iværksættes en undersøgelse af
E. coli resistens, der særligt ses
i importeret fjerkrækød.

Fødevareministeren ser meget
positivt på den brede aftale:

- Med salmonella- og cam-
pylobacteraftalen har forligs-
partierne givet et tydeligt signal
til befolkningen om, at den helt
borgernære fødevaresikkerhed
skal styrkes. 

- Det store salmonellaud-
brud i 2008 viste, at selvom vi
gør det godt i Danmark, er der
fortsat behov for at prioritere
området. 

Aftalen betyder også, at der
skal udarbejdes nye salmonel-
lahandlingsplaner for kvæg i
2014 og svin i 2013 samt en ny
campylobacterhandlingsplan i
2013. 

Derudover skal indsatsen
overfor salmonella i konsu-
mægs- og slagtekyllingepro-
duktionen fastholdes, så Dan-
mark kan opretholde mulighe-
den for særstatus i EU.

Styrket indsats mod bakterier
Der skal bruges 25 mio. kr. årligt i kampen
mod salmonella og campylobacter i fødevarer
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Af Birgit Lisgaar
og Flemming Lauritzen
NutriDoc

Som det fremgik af Grovvare-
nyt nr. 23 er der kommet nye
regler for diætetisk foder, idet
EU for knapt et år siden vedtog
EU forordning nr. 767/2009 om
markedsføring og anvendelse
af foder - i branchen blot kendt
som mærkningsforordningen. 

For diætetisk foder, der be-
står af allerede godkendte men
koncentrerede tilsætningsstof-
fer, er der en vigtigt deadline
den 1. september 2010 for
ansøgning om godkendelse af
disse produkter og ikke mindst
de specielle ernæringsmæssige
formål med produkterne. 

Det gælder dog ikke, når vi
taler om produkter baseret på
let forarbejdede planter, hakke-
de urter eller fodermidler.  

Bortset fra ansøgningsfri-
sten følger ansøgning og mu-
lighed for at anprise produkter
baseret på let forarbejdede
planter, hakkede urter eller
fodermidler de samme regler
som for diætetisk foder af kon-
centrerede produkter. 

Det vil sige, at man teknisk
og videnskabeligt skal doku-
mentere, at produktet virker til
det specielle ernæringsmæssige
formål, som man har angivet. 

Derefter kan man anprise
produktet ved at følge de nor-
male regler for anprisninger. 

Men man må blandt andet
ikke benytte termer, der også
anvendes for medicin.

Dette giver en oplagt mulig-
hed for at gå lovliggjort og god-
kendt mange af de plantebase-
rede produkter, hvor der i dag
ikke kan anprises. 

Da produkterne ikke forvej-
en findes på markedet som
diætetisk foder i dag, er der
ingen deadline for at ansøge om
godkendelse. 

Når der er tale om plantepro-
dukter, vil mange nok være i
tvivl om, hvilken forskel der er
mellem tilsætningsstoffer, foder-
lægemidler og diætetisk foder,
så hermed følger en beskrivelse
af forskellene.

Foderlægemidler
Et foderlægemiddel er et me-
get forarbejdet, kontrolleret og
standardiseret produkt, der spe-
cifikt har til formål at afhjælpe
eller lindre en sygdomstil-
stand.

Det vil sige, at der normalt
foreligger en diagnose på en
lidelse fra en dyrlæge (recept-
pligtigt medicin) eller en læg-
mand (håndkøbsmedicin). 

Der er normalt tale om at
give medicinen til meget af-
grænsede dyreflokke eller en-
keltdyr. 

Vi kan bruge det helt kon-
krete eksempel, Artemisia, som
er beskrevet på de næste sider i
denne udgave af Grovvarenyt.

Hvis et ekstrakt af Artemisia
anvendes i forbindelse med et
udbrud af Coccidiose, så er det
et foderlægemiddel. 

I godkendelser af foderlæge-
midler fokuserer man meget på
bivirkninger hos brugeren, da
stofferne ofte anvendes i så
høje koncentrationer, at man
må antage, at der er uheldige
bivirkninger, hvilket er meget
naturligt, da det jo er en akut
sygdom, der skal bekæmpes.

Tilsætningsstoffer
Et tilsætningsstof er et stof, der
har til formål at opfylde et spe-
cifikt behov hos dyret i meget
bred forstand. 

Det kan være vitaminer,
mikromineraler, stoffer der sta-
biliserer tarmmiljøet hos i
øvrigt raske dyr, enzymer der
forbedrer fordøjeligheden af
næringsstoffer, eller det kan
være stoffer, der konserverer
foderet eller på anden måde har
en virkning i selve foderblan-
dingsprocessen. 

Her er der ikke tale om af-
grænsede grupper af dyr eller
begrænsede perioder af dyrets
liv, der er tale om ”hjælpestof-
fer” til produktionen. 

Hvis et ekstrakt af Artemisia
anvendes som et tilsætnings-
stof, vil tilsætningsstoffet typisk
anvendes i dyrenes daglige
foderration med henblik på at
holde mængden af parasitter
(coccidier), der altid er i mil-
jøet, på et passende lavt niveau,
så selve sygdommen Coccidio-
se ikke kommer i udbrud. 

I godkendelser af tilsæt-
ningsstoffer fokuserer man pri-
mært på sikkerhed for den
efterfølgende forbruger samt
miljøet i bred forstand, hvilket
også er naturligt, da stofferne
anvendes i relativt beskedne
koncentrationer. 

Til gengæld anvendes stof-
ferne til rigtigt mange dyr, så
mængden, som miljøet udsæt-
tes for, er derfor ganske stor.

Diætetisk foder
Diætetisk foder baseret på plan-
ter adskiller sig fra både foder-
lægemidler og tilsætningsstoffer
på et par væsentlige punkter.

Produkterne er ikke recept-
pligtige. 

De er beregnet til at skulle
gives til dyrene i en periode,
hvor dyret har særlige behov. 

Diætetisk foder baseret på
planter må kun være baseret på
plantemateriale, der er let forar-
bejdet. 

Det vil sige, at plantemateri-
alet kan være sorteret, hakket,
tørret eller presset, men det må
ikke være ekstraheret, stabilise-
ret eller standardiseret. 

For diætetisk foder, er der
slet ikke de samme krav til
dokumentation som til foder-
lægemidler eller tilsætnings-
stoffer, da produktet består af
allerede godkendte tilsætnings-
stoffer, eller det under andre
forhold kan sælges som et
fodermiddel. 

Det er dog vigtigt at under-
strege, at der skal foreligge en
dokumentation af virkning af
produktet, og at de sikkerheds-
mæssige aspekter skal være
beskrevet.

For lægemidler og tilsæt-
ningsstoffer er det normalt ret
åbenlyst, hvad virkningen er,
og at det virker. 

Det er det ikke for det diæte-
tiske foder, og derfor fokuseres
der i godkendelserne specielt
på formålet med det diætetiske
foder, og på at dokumentere, at
det virker.

Et skeptisk forhold 
til ”urteprodukterne” 
Foderstofbranchen i Danmark
har i mange år haft et skeptisk
forhold til ”urteprodukterne”,
og begrundelsen har været til at
forstå. 

Når foderstofbranchen er ble-
vet tilbudt et urteprodukt, så har
dokumentationen ofte været
mangelfuld, og hvis den har
været til stede, så har man ikke
måttet anprise sin blanding alli-
gevel. 

De nye regler giver en helt
ny mulighed for, at man ved
brug af seriøse produkter, hvor
der findes god dokumentation
for deres virkning, også kan få
lov til at anprise deres formål. 

Godkendelsen af disse pro-
dukter giver foderstofbranchen
og landmænd en mulighed for
at vurdere, om der er hold i
påstandene om et givet pro-
dukt. 

Det er meget enkelt - man
skal blot undersøge, om det er
godkendt og til hvad!

Diætetisk foder baseret på planter
Mange vil nok være i tvivl om, hvilken 
forskel der er mellem tilsætningsstoffer,
foderlægemidler og diætetisk foder.
Her følger en beskrivelse af forskellene.

Annoncer 
i 

Grovvarenyt
koster kun

★ 4,40 kr. / spalte-m.m.
★ 1/1 side: 4.240,- kr.
★ 1/2 side: 2.140,- kr.
★ 1/4 side: 1.080,- kr.

Intet tillæg for farver. Priserne er excl. moms.
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På forsøgsmarkerne 
ved Institut for 
Havebrugsproduktion 
dyrkes der kinesisk malurt.
Der laves forsøg med 
forskellige sorter, og 
dyrkningsmetoder med 
det formål at optimere 
indholdet af de 
sundhedsfremmede stoffer. 

Nye foderafgrøder 
med sundhedsfremmende virkninger
Antibiotikaforbruget er stort og stigende 
i husdyrproduktionen, hvilket har medført
komplekse resistensproblemer med humane
sygdomsbakterier. Igangværende forskning
sigter mod udvikling af nye plantebaserede
produkter til forebyggelse og behandling af
parasitter og bakterier i fjerkræproduktionen.

Det bliver nu undersøgt om kinesisk malurt vil kunne bruges
som råvare til udvikling af midler mod sygdommene coccidio-
se, blackhead og tarmbrand hos slagtekyllinger og æglæggere.

Af Merete 
Brødsgaard Henriksen
Institut 
for Havebrugsproduktion
Aarhus Universitet 
merete.brodsgaard@agrsci.dk

Fjerkræsygdommen coccidiose
anses verden over for at være
en af de vigtigste sygdomme
inden for fjerkræproduktion. 

Sygdommen skyldes para-
sitter, som i fjerkræ hovedsag-
ligt angriber tynd- eller blind-
tarmen. 

Den kan være dødelig - og
de dyr som overlever, vil være
mere udsatte for betændelses-
sygdommen tarmbrand (nekro-
tiserende enteritis), der skyldes
bakterien Clostridium perfri-
gens i deres tarmsystem. 

I dag forebygges disse tabs-
givende sygdomme med de
antibiotikabeslægtede midler,
coccidiostatika som EU vil
udfase netop pga. af resistens-
udvikling og risiko for skadelig
påvirkning af økosystemet. 

Blackhead er en anden al-
vorlig fjerkræsygdom, som også

skyldes parasitter, der angriber
tarmsystemet, og medfører høj
dødelighed i inficerede fjer-
kræbesætninger. 

Der findes på nuværende
tidspunkt ingen godkendte
midler til behandling af black-
head.

Et igangværende forsknings-
projekt som ledes af Institut for
Havebrugsproduktion, Aarhus
Universitet er ved at undersøge
muligheden for at anvende
planten kinesisk malurt (Arte-
misia annua) til udvikling af
midler, som kan forebygge og
behandle sygdommene cocci-
diose, blackhead og tarmbrand
hos slagtekyllinger og æglæg-
gere. 

Det er et tværvidenskabeligt
projekt, hvor der forskes inden
for parasitologi og bakteriologi
i fjerkræ, plantefysiologi og
afgrødedyrkning, naturstofke-
mi, økonomi og fødevarekvali-
tet. 

Dette samspil skal skabe
grundlaget for en bæredygtig
produktion af kinesisk malurt 

(fortsætter og slutter side 6)
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- Vi føler, at Vestjyllands Andel
er godt rustet til fremtidens
udfordringer.

- Selv om der sker mange
fusioner rundt omkring os, er
det fortsat vores ambition, at
Vestjyllands Andels også frem-
over skal være en stor regional
virksomhed med rødder i det
midt- og vestjyske område.

Det fastslår formanden for
Vestjyllands Andel, gårdejer
Leif Haubjerg. Han tilføjer: 

- Vi synes, at vi har så meget
at tilbyde vore medlemmer og
andre kunder, og interessen for
vores virksomheds ydelser er
bestemt ikke blevet mindre
med de ændringer, der sker
omkring os.

Skal gøre en forskel 
og gør en forskel
- Vore muligheder i Vestjyl-
lands Andel ligger i, at vi skal
gøre en forskel.

- Vi gør en forskel, og det
kan kun lade sig gøre, fordi vi
har mange fagligt dygtige og
kompetente medarbejdere, som
skaber nye ideer og løsninger,
fastslår virksomhedens forret-
ningsfører, Carsten Laurid-
sen.

- Vi arbejder hele tiden på, at
vi fortsat skal være i stand til at
differencere os. At der er kvali-
tet i det vi laver. Og at vore pro-
dukter og løsninger gør en for-
skel.

- Med de seneste køb af
afdelingerne i Vildbjerg, Sunds
og Tvis har Vestjyllands Andel
fået en endnu bedre struktur, og

dermed har vi har nu fået rigtig
gode rammer til den videre
udvikling af vores virksomhed.

- I Vildbjerg har vi fået ram-
merne til at udvikle vores øko-
logiske koncept.

- I Sunds har vi fået gode
gødningsfaciliteter.

- I Tvis har vi fået et rigtig
godt kornanlæg, og i den afde-
ling vil vi til efteråret åbne en
ny kick inn butik, forklarer
Carsten Lauridsen.

Vestjyllands Andel har fire
topmoderne foderfabrikker og
en mineralfabrik samt en struk-
turblander. 

Virksomheden har 18 afde-
linger, hvor de 8 er åbne på fuld
tid og resten er sæsonafdelin-
ger. 

Virksomhedens hovedkon-
tor ligger I Ringkøbing.  

Tekst: Pressemeddelelse fra
Vestjyllands Andel 2. juli. 

Artemisiaprojektets 
samarbejdspartnere
• Institut for Havebrugsproduktion, Aarhus Universitet,

www.agrsci.dk/ihp  
• Institut for Husdyrbiologi og –sundhed, Aarhus Universitet

www.agrsci.dk/hbs 
• Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet,

www.sdu.dk/kbm
• DHI, Center for Miljø og Toksikologi, 

www.dhigroup.com/
• Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet,

www.ivs.life.ku.dk
• Fødevareøkonomisk institut, København Universitet, 

www.foi.life.ku.dk/
• Teknologisk Institut (Danish Meat Research Institute),

www.dti.dk/
• Nutridoc, www.nutridoc.dk/ 
• Biosynergy A/S, www.biosynergy.dk/
Projektets hjemmeside: www.artemisiaprojekt.dk

Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 14,2
millioner kroner i perioden 1. januar 2009 – 31. december 2012.  

Institut for Havebrugsproduktion,
Aarhus Universitet
Institut for Havebrugsproduktion, Aarhus Universitet, forsker i
frugt, grøntsager, prydplanter og medicinplanter, hvor fokus er
rettet mod produktion af afgrøder, og de høstede produkter. 

Formålet er at fremme en miljømæssig og økonomisk bære-
dygtig udvikling i planteproduktionen og sikre sunde og friske
produkter.

Instituttet har 75 medarbejdere, hvoraf 16 er forskere og 10 er
ph.d.-studerende. 

Instituttet som er lokaliseret ved Årslev på Fyn råder over egne
forskningsfaciliteter, herunder væksthuse, marker, plantager og
laboratorier.

Instituttet gennemfører et stort antal forsknings- og udvik-
lingsprojekter sammen med gartneribranchen og branchens virk-
somheder. 

Instituttet tilbyder samarbejde om specifikke problemstillinger
for produktion af diverse specialafgrøder, såsom samarbejdsakti-
viteter, der understøtter de enkelte virksomheders udviklingsbe-
hov med produktion og produktfornyelse. 

- Vi bidrager med langsigtede løsninger, hedder det fra Insti-
tuttet.

(fortsat fra side 5)
til anvendelse mod parasitter
og bakterier i fjerkræproduktio-
nen. 

På baggrund af resultaterne
vil der blive udviklet koncepter
for formulering til fodertilskud. 

I tilknytning til plantepro-
duktionen og anvendelsen i

fjerkræproduktionen laves der
spisekvalitets analyser af pro-
dukter (æg og kød), og øko-
nomiske analyser for at sikre
den økonomiske bæredygtighed
i det samlede produktionssys-
tem. 

Politisk er der en stor inter-
esse for at få knækket kurven

på det stigende antibiotikafor-
brug i Danmark. 

Fødevareministeriet og Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet
har iværksat en handlingsplan
om antibiotika og resistens,
hvor der vil være fokus på at
reducere antibiotikaforbruget i
landbruget. 

Det betyder, at der bliver et
stort behov for at undersøge
alternative metoder, som kan

forebygge at dyrene bliver syge
og forbedre dyrevelfærden i
landbruget. 

Inden for planteområdet lig-
ger der her et kæmpe poten-
tiale, som med den rette tvær-
faglige forskningsindsats kan
åbne op for nye produkter, der
kan være med til at bevare et
rent og sundt landbrug.

Nye foderafgrøder 
med sundhedsfremmende virkninger

Grovvarevirksomhed 
føler sig godt rustet
- Det er fortsat vores ambition, 
at Vestjyllands Andel også fremover skal
være en stor regional grovvarevirksomhed
med rødder i det midt- og vestjyske område,
fastslår foreningens formand.

Mere om Vestjyllands Andel findes på:

http://www.vja.dk



(fortsat fra forsiden)

Til efterårets generalforsam-
ling bliver det indstillet, at
Vestjyllands Andel udbetaler /
fordeler 20 millioner kroner i
overskud til medlemmerne.

Selskabets egenkapital bli-
ver dermed øget til næsten 310
millioner kroner mod 283 mil-
lioner kroner ved regnskabs-
årets begyndelse.

Øgede salget af foder
trods vigende marked
- I Vestjyllands Andel har vi
præsteret en fremgang på fem
procent i vores detailsalg af
foderstoffer i det seneste år,
siger Carsten Lauridsen.

- Det er meget tilfredsstil-
lende, når man tager i betragt-
ning, at vores fremgang er sket
i et marked, der er faldet med
ca. 10 procent.

- Når vi tager vores en-
grossalg med, har vi i alt en
fremgang på 9 procent på vores
salg af foderstoffer.

- Vi glæder os her over det
gode samarbejde, vi har med
grovvareforretninger i det
vestjyske område, som vi pro-
ducerer foder for, fastslår
Carsten Lauridsen. 

Kan tørre 450 tons
korn i timen 
- Også på det grønne område
har vi haft en pæn vækst, fort-
sætter Carsten Lauridsen, og
forklarer:

- Vi har haft den største
kornindgang nogensinde. Høsten
var den største nogensinde. 

- Dertil kommer, at vore
høstbetingelser er de billigste
for landmændene.

- Også til den forestående
høst er vi rigtig godt rustet. Vi
regner med at modtage 180.000
tons korn. Vi har en samlet tør-
rekapacitet på 450 tons i timen
på vore korntørringsanlæg, der
findes på 13 af vore afdelinger. 

- Det betyder, at vi har rigtig
gode muligheder for at sikre
kvaliteten på korn, der bliver
høstet i vores område, under-
streger Carsten Lauridsen.

International udvikling
Gennem de senere år har
Vestjyllands Andel været aktiv
deltager i den udvikling, som
forretninger i DLA Agro har
gennemført i fællesskab i Dan-
mark og på det internationale
grovvaremarked.

(slutter side 8)
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Rekord stort resultat i Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel - resultatopgørelse 01.06.2009. - 31.05.2010
Faktisk Budget Faktisk Såd

2009/2010 2009/2010 2008/2009 Afv %

Salg af varer 1.038.098.399 993.414.151 1.189.076.700 -12,70
Salg af tjenesteydelser m.v. 19.880.576 17.774.996 20.355.847 -2,33
Nettoomsætning 1.057.978.975 1.011.189.147 1.209.432.547 -12,52
Bruttoresultat 175.677.118 148.251.243 169.083.677 3,90
Driftsresultat 42.669.612 18.822.115 38.853.079 9,82
Resultat før skat 42.750.560 18.197.637 33.711.766 26,81

Årets resultat 40.786.161 16.487.637 32.262.598 26,42

Vestjyllands Andel - Balance pr. 31.05.2010 

Faktisk Faktisk
2009/2010 2008/2009

Aktiver:
Goodwill 0 0
Materielle anlægsaktiver 265.390.598 207.772.086
Finansielle anlægsaktiver 172.826.123 101.808.727
Anlægsaktiver i alt 438.216.721 309.580.813

Varebeholdninger 106.240.792 108.960.145
Tilgodehavender 114.899.962 112.156.420
Likvide beholdninger 3.086.840 34.193.215
Omsætningsaktiver i alt 224.227.594 255.309.780

Aktiver i alt 662.444.315 564.890.593
Varedeb. er reduceret        

med hensættelse til tab -6.908.000 -6.908.000

Passiver:
Egenkapital -309.610.360 -283.012.191
Langfristede gældsforpligtelser -102.047.329 -91.180.212
Kortfristede gældsforpligtelser -250.786.626 -190.698.190
Gældsforpligtelser i alt -352.833.955 -281.878.402

Passiver i alt -662.444.315 -564.890.593

- Det store overskud er resul-
tat af, at vi i Vestjyllands
Andel har fået disponeret på
de rigtige tidspunkter gen-
nem hele året, siger forenin-
gens forretningsfører Carsten
Lauridsen.

- Regnskabsåret 2009/2010
blev et fantastisk år for Vest-
jyllands Andel med det bedste
resultat, vi er kommet med
nogensinde, siger formanden
for Vestjyllands Andel, gård-
ejer Leif Haubjerg.

Vestjyllands Andel
Overskudsudbetaling
for 2009/2010

Varegruppe: Sats pr. ton

Køb Markafgrøder 30,00 kr.

Salg: 
Korn og råvarer 20,00 kr.
Såsæd 80,00 kr.
Mineraler 50,00 kr.
Foderblandinger 35,00 kr.
Gødning 30,00 kr.
Planteværn 3,00%
Markfrø/majsfrø 3,00%

Indestående på andelskapital 1
og 2 forrentes med 3 %



Miljøministeriet offentliggjor-
de følgende i en pressemedde-
lelse den 1. juli:

I dag den 1. juli 2010 skærpes
miljøzonerne i København og

Aalborg, sådan at alle ældre
lastbiler og busser, der kører på
diesel, skal udstyres med et
partikelfilter for at få lov til at
køre i byen. Helt konkret bety-
der det, at lastbiler og busser

indregistreret før oktober 2006
nu også omfattes af miljøkrav. 

Nye lastbiler indregistreret
efter oktober 2006 har betyde-
ligt lavere partikeludslip.

Danmarks Miljøundersøgel-
ser (DMU) har i en rapport vist,
at de skærpede krav om parti-
kelfiltre på dieseldrevne lastbi-
ler og busser betyder et fald i
den skadelige partikelforure-
ning fra trafikken på godt 25
procent. 

Det gælder også de ultrafine
partikler. 

Derfor betyder de skærpede
miljøzoner renere luft i Køben-
havn, Frederiksberg og Aal-
borg.

- For nylig viste forskning
en stigning i antallet af køben-
havnere, der får blodpropper i
hjernen på dage med høj kon-
centration af ultrafine partikler. 

- Det bekymrer mig naturlig-
vis, og derfor er jeg glad for, at
miljøzonerne forventes at redu-
cere forureningen fra trafikken
med ultrafine sodpartikler med
mere end en fjerdedel, siger
miljøminister Karen Elle-
mann (V).

Danmark er et af de få lande
i EU, som overholder EU’s
grænseværdier for partikelforu-
rening.

Det gælder både på landet og
i byerne.

- Regeringens indsats over
for luftforurening i byerne har
båret frugt. Men vi kan gøre det
endnu bedre. 

- I EU har Danmark arbejdet
for, at partikelforureningen fra
dieselbiler nedbringes, og det
er nu lykkedes. 

- Kravene fra EU til nye die-
selbiler skærpes derfor allerede
ved årsskiftet, så de udleder
færre partikler, siger Karen
Ellemann.

Fra 1. januar 2011 stilles der
skrappe krav til alle nye per-son-
biler på diesel. Det betyder, at de
i praksis skal være udstyret med
effektivt partikelfilter, der også
tager de ultrafine partikler.

Fra den 1. juli 2010 får Dan-
marks tredjestørste by, Odense,
også en miljøzone. Dermed kan
de over 150.000 indbyggere i
Odense se frem til renere luft.

- Jeg er glad for, at en større
by som Odense gør en indsats
for at bekæmpe partikelforure-
ning. Jeg håber byens handlen-
de, borgerne og turisterne vil
sætte pris på den renere luft,
siger Karen Ellemann.

De skærpede miljøzoner ind-
føres også fra 1. september
2010 i Århus.
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Miljøministeriet har offentlig-
gjort følgende i en pressemed-
delelse den 29. juni:

Det skal være billigere og lettere
for danske landmænd at om-
lægge fra konventionelt land-
brug til økologi. 

Det mener miljøminister
Karen Ellemann (V), der nu
vil foreslå Husdyrregulerings-
udvalget, at det fremover bliver
enklere at omlægge til økologi.

- Det skal være lettere og bil-
ligere for danske landmænd at
omlægge til økologi. 

- Vi skal have luget ud i
bureaukratiet og forenklet reg-
lerne, så landmænd ikke som i
dag må vente op til flere år på

en miljøgodkendelse fra kom-
munen. 

- Det er nødvendigt, hvis vi
skal nå regeringens mål om, at
det økologiske areal mere end
fordobles i 2020, siger miljømi-
nister Karen Ellemann.

Samtidig er der i forbindelse
med Grøn Vækst afsat 12 milli-
oner kroner over de næste seks
år til at finde flere grønne alter-
nativer til traditionelle sprøjte-
midler. 

Et projekt under Miljøstyrel-
sen ser således på, hvordan
danske økologer kan få adgang
til alternative plantebeskyttel-
sesmidler. 

Formålet er at fremme pro-
duktionen af dansk økologisk
frugt og grønt og at reducere

brugen af de mere problemati-
ske plantebeskyttelsesmidler i
det konventionelle erhverv.

- Jeg synes, det er særlig
interessant, hvis vi kan erstatte
kemiske midler med naturlige
produkter som fx naturlige
mikroorganismer. 

- Det vil ikke alene gavne de
økologiske producenter, men
også vores sundhed og miljø. 

- Netop økologisk produkti-
on rummer en dobbeltgevinst
for både vækst og miljø, og det
potentiale skal vi have udnyttet,
siger Karen Ellemann.

Endelig vil ministeren arbej-
de for, at økologiske husdyr-
brug får særlige BAT-vilkår
(Bedst Tilgængelige Teknolo-
gi), som er de vejledende

grænseværdier for miljøbelast-
ning. 

De nuværende BAT-vilkår
tager nemlig udgangspunkt i
konventionel teknologi, som
ikke i alle tilfælde må anvendes
på økologiske bedrifter. 

Økologerne skal bidrage til
processen med innovative tek-
nologiløsninger.

Grøn Vækst har fastsat et
konkret mål om omlægning af
18.000 ha til økologisk drift i
Danmark hvert år i perioden
2010-2020. 

I 2009 udgjorde det økologi-
ske areal i Danmark godt 6 pro-
cent af det samlede landbrugsa-
real fordelt på 2.689 bedrifter.

Miljøministeren vil 
fremme økologisk landbrug

(fortsat fra side 7)

- De selskaber som vi har
aktier i, har bidraget med 13
millioner kroner til årets resul-
tat. Det er det samme som sid-
ste år, oplyser Carsten Laurid-
sen.

- Vi har fortsat ambition om
at være med i den internationa-
le udvikling på grovvareområ-
det, 

- Samarbejdet med det tyske
grovvareselskab Agravis, der
blev indledt i 2009, udvikler
sig fortsat rigtig positivt, til-
føjer Carsten Lauridsen som et
eksempel på det internationale
samarbejde.

Koncernomsætning 
på 1,2 milliarder kr.
Vestjyllands Olieforening om-
satte for 129 millioner kroner i
2009/2010.

Dermed kommer den samle-
de koncernomsætning i Vest-
jyllands Andel op på 1,2 milli-
arder kroner.  

Nettoresultatet i olieforenin-
gen blev på 182.000 kroner.

Olieforeningen har givet en
årsbonus på 200,- kroner pr.
1000 liter olie og 85,- kroner
pr. tons træpiller.

Tekst: Pressemeddelelse fra
Vestjyllands Andel 2. juli

Rekord stort resultat
i Vestjyllands Andel

Krav om partikelfilter på ældre biler
En lastbil indregistreret før 2006 skal nu
være udstyret med partikelfilter, hvis den
skal køre i København eller Aalborg. 
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