
18. september
2009
122. årgang

Mælkeri tidende
Tidsskrift for     mejeriindustrien

 19

Constantia Corona er den førende leverandør i Skandinavien af 
oblater til fødevarer. Vi har mere 350 formater som kan leveres i 
alle slags materialer, lige fra aluminium til plastik og papir oblater. 
Besøg vores hjemmeside www.constantia-corona.com og se 
vores spænende og innovative løsninger for oblater.

Mød os på Scanpack 2009 stand nr. S02:22 (i Scandinavium)

Corona Packaging A/S
Industriskellet 2
DK-2635 Ishøj
T +45 4356 0121
F +45 4373 2600
customerservice@constantia-corona.com
www.constantia-corona.com

Ad_Corona_Magasine_133x188mm.pdfPage 1   02.09.2009   13:57:44 Uhr



MÆLKERITIDENDE 2009398   NR. 19



NR. 19   399

Mælkeri tidende
Tidsskrift for     mejeriindustrien

MÆLKERITIDENDE 2009

Udgivere:
Foreningen af 
mejeriledere og funktionærer,
e-mail: fmf@maelkeritidende.dk
Dansk Mejeriingeniør Forening,
e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:
Det gamle Mejeri 
Landbrugsvej 65
5260 Odense S.
Postgiro: 400 5325
Tlf.: 66 12 40 25
Fax: 66 14 40 26
e-mail: info@maelkeritidende.dk
www.maelkeritidende.dk
Ansvarshavende redaktør og 
sekretariatsleder 
mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard  
Christiansen.
Redaktør
cand. mag. Anna Marie Thøgersen.
Redaktionssekretær
markedsøkonom Bettina M. Nielsen.
Sekretær
Birgit Jakobsen.
Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00
(fredag dog 8.00-15.00)

Annoncer:
Stillings- samt købs/salgsannoncer kan 
leveres digitalt eller i form af færdige film 
og må være redaktionen i hænde senest 
torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ 
undtagen dobbeltnumre i juli og 
december‚ svarende til 24 nr./år i et  
oplag på 1.700 eksemplarer.

Abonnement:
Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms.
Europa: 1.398,- inkl. forsendelse.
Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse.

Læserkreds:
Mejeriernes og mejeriselskabernes 
ledere og øvrige medarbejdere.
Mejeriingeniører og mejeriteknikere i ind- 
og udland.
Medlemmer af mejeriernes bestyrelser.
Ansatte ved mejeribrugets organisationer.
Medarbejdere ved forsknings- og forsøgs-
virksomheder, levnedsmiddelkontrol-
enhederne og ministerielle embedsmænd.
Mange levnedsmiddelvirksomheder.
Mejerimaskinindustri og service-
virksomheder m.v.
(Stud. tech. al/mejerilinien og proces-
teknologstuderende/mejerispecialet 
modtager bladet gratis).

Layout og sats:
Grafisk Data Center a-s, Odense

Tryk:
Helmer Tryk ApS, ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Indhold:
LederForum  ............................................................................  400
AEDIL kursus  .......................................................................... 401
Nutrition Symposium UK  .......................................................... 401
Constantia Corona - Verdensførende i oblater  .................................. 402
Nye mejerister august 2009  ........................................................ 404
Anti-oxidative selenoproteiner i mælk  ........................................... 408
Danmarks Mejeritekniske Selskab besøg på Thise Mejeri  .................... 411
Mejeribrugets Lommebog  ........................................................... 412
Kort fortalt  .................................................................................  413
Personalia  ...................................................................................  418
Foreningsnyt  ...............................................................................  419

Flyttedag for 
Mejeribrugets Lommebog
Mejeribrugets Lommebog udgives i fællesskab af Mejeriforeningen og For-
eningen af mejeriledere og funktionærer. Samarbejdet omkring udgivelsen 
har en mangeårig historie, og her i 2009 udgives Mejeribrugets Lommebog 
for 66. gang. 

Lommebogen har igennem årene skiftet form og design og udgør i dag 
et opslagsværk på ca. 250 sider med data og oplysninger af relevans for 
branchen. Selvom vi må konstatere, at der i 2009 er langt færre mejerier og 
aktive mejerifolk end tidligere, og selvom internettet og google er kilder til 
megen informationssøgning, er Mejeribruges Lommebog stadig populær 
og udgør nu som tidligere et nyttigt redskab for 1500 - 2000 danske meje-
rifolk og ansatte i beslægtede virksomheder. 

Men som så meget andet er også Mejeribrugets Lommebog blevet berørt 
af de forandringer, der er sket i branchen, og midt på sommeren blev det 
klart, at Mejeriforeningen, som hidtil har stået for udgivelse af bogen, ikke 
længere havde ressourcer til at løfte opgaven. Både Mejeriforeningen og 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer ville dog gerne fortsætte sam-
arbejdet og udgivelsen af Lommebogen, og det blev derfor hurtigt besluttet 
at flytte Lommebogen her til foreningens sekretariat. 

Det har, som følge af den pludselige flytning, været nødvendigt at sætte 
nogle ekstraordinært stramme deadlines for korrekturlæsning, men indstil-
lingen har heldigvis været velvillig hos de mange involverede instanser. 
Mejeriforeningen har ligeledes udvist stor hjælpsomhed, og teamet i sekre-
tariatet arbejder i disse uger intenst på at gøre Lommebogen 2010 trykklar 
- flytning eller ej! 

Fra sekretariatets side vil vi byde Mejeribrugets Lommebog velkommen 
i ”Det gamle Mejeri”, hvor vi vil gøre vores bedste for at sikre, at den er i 
ligeså gode hænder, som den hidtil har været i Mejeriforeningen. Til bru-
gerskaren vil vi her informere om, at administrationen er flyttet, og at 
fremtidige henvendelser vedr. Lommebogen skal rettes til sekretariatet. 

Sidst men ikke mindst, håber vi selvfølgelig at afsætte rigtig mange ek-
semplarer af Mejeribruges Lommebog, som kan bestilles via bestillingssed-
len længere inde i bladet eller via www.mejerileder.dk (under medlemsser-
vice).

Anne-Sofi Christiansen
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Lyt til brokkehovederne
Når medarbejderne kritiserer et nyt initiativ, går mange le-

dere i defensiven. Harvard 
Business Review anbefaler, 
at lederen i stedet stiller 
sig selv to spørgsmål: Hvor-
for opfatter jeg noget som 
modstand? Hvis jeg opfatte-
de det som feedback, hvad 
kunne jeg så lære af det?
Når ledere svarer oprigtigt 

på de to spørgsmål, vil de være i stand til at se 
på modstand som en ressource i stedet for kri-
tik. Selv såkaldte ”besværlige personer” kan bi-
drage med konstruktiv feedback til forandrings-
processer. Den kommer ofte fra medarbejdere, 
der ved mere om de daglige rutiner, end leder-
ne selv gør. Feedbacken kan derfor vendes til 
en givende samtale, der styrker forandringen, 
og giver lederen nye muligheder ved imple-
mentering af forandringer.
Fem gode råd til forandringsledelse: Fortæl om 
forandringen i god tid. Forklar formålet med 
forandringerne. Vær selv åben overfor foran-
dringen. Skab deltagelse og engagement. Brug 
fortiden som erfaring. (Kilde: Væksthus for le-
delse - Modelfoto Colourbox).

Ros i stedet for mere i løn
Systematisk ros fra chefen og imødekommenhed over for 

medarbejdernes ønsker er et effektivt middel til 
at øge medarbejdertilfredsheden. Med mere ros 
kan chefen endog kompensere for en mang-
lende lønforhøjelse og alligevel holde medar-
bejderen til ilden. Det mener i hvert fald de to 
amerikanske forskere Timothy R. Hinkin og 
Chester A. Schriesheim. (Kilde Jyllands-Posten).

Altid til rådighed
En tredjedel af nye ledere står til rådighed for deres ar-

bejdsplads døgnet rundt. Det viser en undersø-
gelse fra Ledernes Hovedorganisation, som un-
derstreger, at det er en bekymrende andel.
En ansættelseskontrakt uden loft over arbejds-
tiden tolker den nye leder måske som om, han 
eller hun altid skal være der. Derfor er det vig-
tigt at fastslå, hvilke forventninger den nye le-
der har til sig selv, og hvilke den nærmeste chef 
har. (Kilde: Lederne).

Naturmælk indretter et ”Læseri”
Følgende løsning og service må sige at være en ny og god 

ide til personalepleje. Na-
turmælk har indgået en 
aftale med Aabenraa Bib-
liotekerne om at opstille et 
lille bibliotek i mejeriets 
personalekantine. En kon-
kurrence blandt mejeriets 
personale gav biblioteket 
navnet ”Læseriet”.
Bøger, magasiner og musik 

udskiftes løbende i Læseriet, hvor de ansatte i 
frokostpausen kan låne noget godt med hjem 
til familien, hvis det kniber at nå dette på det 
rigtige bibliotek i åbningstiden. Ordningen kø-
rer som et forsøg i et år, og bibliotekschefen 
håber, at det bliver så stor en succes, at den 
fortsætter som noget permanent og måske kan 
udbredes til andre virksomheder. (Kilde natur-
maelk.dk - foto Naturmælk).

Sygdom smitter fra leder til medarbejder
Hvis din nærmeste leder ofte er syg, er der stor sandsynlig-

hed for, at du også selv har et stort sygefravær. 
Ved at observere ledernes fraværsadfærd lærer 
medarbejderne, hvad der er acceptabelt, og ju-
sterer helt naturligt deres egen adfærd efter den-
ne norm. På den måde er ledere og souschefer 
med til at skabe en bestemt fraværskultur. Det 
viser en ny ph.d.-afhandlingen af adjunkt Ann-
Kristina Løkke Nielsen, Handelshøjskolen, År-
hus Universitet. (Kilde: ftf.dk).

LederForumLederForum
Kloge ord om effektivisering

”Man forbinder ordet effektivitet med nedslid-
ning, at løbe hurtigere, at blive træt og nedslidt og 
stresset, hvilket selvfølgelig ikke behøver at være 
rigtigt. At være effektiv behøver jo ikke at betyde, 
at man løber, men at man gør ting mere hensigts-
mæssigt. Det vil sige, at man har tænkt sig om, 
koordineret og planlagt, og så gør man det måske i 
virkeligheden langsommere? At være effektiv er 
ikke nødvendigvis forbundet med noget dårligt. 
Det er et fint ord, som vi bare har fået ødelagt.” 
(Fra bogen ”Company Karma” af professor Steen Hil-
debrandt).
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Content & Participants
The dairy training course includes: One week’s courses, 
textured and processed cheese technology, functio-
nal properties and factors of processes, theoretical 
and practical courses in our dairy factory and pilot 
plant, exchange with suppliers and professionals of 
the cheese spread.
Objectives and progress of the training: Identification of 
the popular culinary functional properties, mastery 
of the factors of production and the influences of raw 
materials, and several practical examples of textured, 
processed and spread cheese.
Support: Cutter Stephan - 24 kg, Double strew -like 
Karl Schnell - 30 kg, stretching and moulding equip-
ment for Pizza cheese - ALMAC srl (Italy) and texture 
and functional properties laboratory.
Participants: Professionals with good knowledge of 
cheese technology, practical knowledge of cheese 
making or processed (spread) cheese technology, and 
good knowledge of English language.

Registration & Cost & Contact
Costs: 1200 € without meals and accommodation. 
350 € meals and accommodation.
For further information contact:
•  ANFOPEIL Réseau des ENIL, Place du Champ de 

foire, BP 25, 39800 Poligny, France, afdil.aedil@wa-
nadoo.fr, phone: +33 (0) 384 372 724.

•  ENIL of Mamirolle, 15 Grande Rue, 25620 Mami-
rolle, France, phone +33 (0) 381 559 200. 

One-day Symposium
Dairy Products
Essential for a

Nutrient Conscious Society

Britiske ”Society of Dairy Technology” afholder en 
dagskonference om Dairy Nutrition i London torsdag 
den 5. november 2009 fra kl. 09.45 til 16.30.

Programmet byder på følgende indlæg:
Introduction and welcome, v. Lord Wade of Chorl-
ton, Patron of the Society
Dairy in the diet, v. Judith Bryans, Dairy Council/
EDA/IDF
Dairy Fat: Facts and Fiction? v. Prof. Adam Lock, Ver-
mont/Michigan
Salt - Is it necessary? v. Corinne Vaughan, Food Stan-
dards Agency
The Challenge to Cheese, v. Anthony Ash, Reading
Bioactives, v. Anestis Douglas, Reading
Challenges and opportunities for the dairy industry, 
panel discussion
(Der kan forekomme få ændringer i det endelige pro-
gram)

Yderligere oplysninger findes på Society of Dairy 
Technology´s hjemmeside www.sdt.org - Flyer med 
program for dagen kan hentes på http://www.sdt.org/
docs/2009symp-flyer.pdf

Pris og tilmeldingsfrist: Pris 90 UK pund for medlem-
mer og 150 UK pund for ikke-medlemmer. Tilmelding 
senest den 23. oktober 2009.

Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening og 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer opnår 
medlemspris. Medlemskabet oplyses ved tilmelding.

Course in Textured - Processed and 
Spread Cheese

The Cheese like Ingredient

The Course takes place at
The National Dairy School of 

Besancom - Mamirolle

March 1st - 5th 2010 
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350 med flere muligheder
Constantia Corona er markedsføren-
de leverandør til den nordiske fødeva-
reindustri af oblater til påsvejsning på 
beholdere, der indeholder fx syrnede 
mejeriprodukter, oste og mælkedrik-
ke. Oblaterne fremstilles i materialer 
af aluminium, plastik og papir. 

For år tilbage byggede Constantia 
Corona egne produktionsmaskiner og 
frem til år 2000 også de forskellige ud-
stansningsværktøjer. Denne opgave er 
nu outsourcet, men værktøjerne bli-
ver stadig designet efter Constantia 
Coronas tekniske koncept, understre-
ger virksomhedens nye direktør René 
Nielsen. 

På fabrikken i Ishøj er produktio-
nen udstyret med moderne udstans-
ningsmaskiner, hvorpå et utal af vari-
anter produceres. Constantia Corona 
har nemlig mere end 350 forskellige 
udstansningsværktøjer. - Det antal er 
stigende, for vi kan i løbet af 2-3 uger 
designe og få fremstillet værktøjet, 
når kunderne ønsker en ny udform-
ning på deres oblat, fortæller René 
Nielsen. Constantia Corona er ligele-
des specialist i eksakte materialespeci-
fikationer i forhold til produktegnet-
hed, holdbarhed og trykteknologi.

Kundeoptimerede løsninger
Stadigt tyndere oblater og lavere på-
svejsningstemperaturer er to vigtige 
udviklingsparametre hos Constantia 
Corona, da mejerierne og de øvrige 

fødevarekunder konstant minimerer 
deres forbrug af emballager, og den 
energi der bruges til håndtering heraf. 
Gennem de senere år har virksomhe-
dens således generelt sænket tykkel-
sen på aluminiumsoblater fra 50 til 30 
my og for plast fra 60 til 50 my samt i 
flere tilfælde den nødvendige påsvejs-
ningstemperatur hos kunden fra 220 
til 145 ˚C

Constantia Corona er fleksibel og 
har kapacitet til at opfylde kundernes 
behov. “Big enough to Dare - Small 
enough to Care” er et markedsførings-
slogan med indhold. Med det østrig-
ske moderselskab i ryggen har Con-
stantia Corona adgang til finansiering, 
innovations- og udviklingsressourcer, 
som sikrer, at kunderne bliver forsy-
net med de nyeste oblatløsninger. - 
Med den lokale forankring i Danmark 
og salgskontor i Sverige har Constan-
tia Corona desuden fokus på de nordi-
ske kunders behov. Virksomheden er 
ofte sparringspartner i større udvik-
lingsprojekter, der også omfatter logi-
stik- og serviceprogrammer med fuld 
leveringssikkerhed, understreger René 
Nielsen.

ComfortLid® 
med nye muligheder
På sidste års Landsmejeriudstilling / 
Food PharmaTech havde Constantia 
Corona premiere på en virkelig ny-
hed; ComfortLid®. ComfortLid® er en 
kombineret oblatløsning af to lag; en 
underliggende tynd PP baseret oblat 
med laserskåret drikkehul, som åbnes 
automatisk, når forbrugeren trækker 

Virksomhedsportræt: Constantia Corona

Verdensførende i oblater
Østrigsk baserede Constantia Flexibles er verdens største producent af oblater til meje-
riprodukter, øvrige fødevarer samt non-food og farmaceutiske produkter. Det danske 
datterselskab Constantia Corona er førende i Skandinavien på udstansede oblater til 
påsvejsning på mejeriprodukter i bægre. En af Constantias seneste løsninger, Comfort 
lid®, blev i foråret hædret med prisen ”Alufoil Trophy 2009”, fortæller Constantia Coro-
nas nye direktør, René Nielsen.

Af Anna Marie Thøgersen

Constantia Coronas nye direktør siden juni måned, René Nielsen, har varetaget forskel-
lige mellemlederfunktioner i virksomheden. Frem til udnævnelsen var René Nielsen 
Coronas fabrikschef.
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det ovenliggende laminatlag af. Obla-
ten - minus drikkehullet - bliver efter-
følgende siddende på drikkebægeret. 
- Vi oplever stigende succes med Com-
fortLid® oblatet, da det er bekvemt at 
håndtere for forbrugerne på ”on-the-
go” drikkeprodukter. Eksempelvis har 
den norske mejerikoncern Tine valgt 
ComfortLid® oblatet på deres pendant 
til den danske milk shake, oplyser 
Rene Nielsen. Han understreger sam-
tidig, at der er rigtig mange nye mu-
ligheder med denne form for to-lags 
låg med underliggende for-perforere-
de oblater, som forbrugerne sandsyn-
ligvis ville finde anvendelig i forbin-
delse med dræning af fx feta.

Emballageløsningen ComfortLid® 
blev i foråret hædret med den euro-
pæiske pris ”Alufoil Trophy 2009”, 
fordi nyheden tilfører Constantias 
kunder exceptionelle mærkevaremu-
ligheder samt en bekvem emballage-
løsning for forbrugerne.

Fra trainee til direktør
René Nielsen, 37 år, blev udnævnt til 
direktør for Constantia Corona den 1. 
juni i år. Men han er langt fra ny i 

foretagendet. I 1995 - som 23-årig tog 
han et trainee-job i produktionen, 
som kun skulle vare et par måneder 
indtil det planlagte ingeniørstudie. 
Men René Nielsen valgte at uddanne 
sig og stige i graderne inden for Con-
stantia Corona. Han har blandt andet 
arbejdet i udviklingsafdelingen samt 
været leder af IT og logistik, inden 
han blev udnævnt til fabrikschef og 
nu senest direktør. Det er således en 
erfaren herre med stort indblik i kun-
despecifikke behov, krav og løsninger, 
som nu sidder i chefstolen hos Con-
stantia Corona.

Fakta om Constantia Corona
1955: CAPSULES A/S grundlægges af 
Kjøller, Christensen og Hansen, der 
fremstillede foldede halskraver i alumi-
nium til glasflasker til bryggerisektoren 
og i 1964 også låg af aluminium til 
plastbægre til øvrige industrier.
1969: CAPSULES A/S flytter fra Tuborgs 
grund til det nuværende domicil i Is-
høj.
1987: Overtages af den østrigske kon-
cern Teich A.G. som senere indgår i 
Constantia Flexibles. 

1994: Virksomheden ændrer strategi 
mod primær produktion af udstanse-
de oblater, der fremstilles efter egne 
tekniske specifikationer og designs på 
egne udstansningsmaskiner. Firma-
navnet ændres samtidig fra CAPSULES 
A/S til Corona Packaging A/S
2002: Constantia Packaging AG og 
Arla Foods indgår joint venture aftale, 
der omfatter Corona og Danapak.
2007: Corona Packaging A/S produkter 
bliver markedsført under navnet Con-
stantia Corona.  
2009: I marts opløser Constantia og 
Arla deres joint venture aftale, og Da-
napak bliver et 100% ejet Arla selskab, 
mens Constantia Corona bliver et 
100% ejet selskab under Constantia 
Packaging AG. 
Constantia Corona er certificeret in-
den for følgende områder: ISO-9001, 
HACCP, BRC, EDA og FDA. Virksom-
heden beskæftiger knap 30 ansatte, der 
fremstiller oblater til det nordiske mar-
ked, hvor den største kundegruppe er 
mejerierne. Mejerier samt øvrig føde-
vareindustri uden for Norden, er ligele-
des et vigtigt kundesegment. 

 

Fakta om Constantia Packaging
Det østrigsk baserede moderselskab 
Constantia Packaging er en multina-
tional koncern med aktiviteter inden 
for aluminium, bølgepap og fleksible 
emballagetyper. Koncernen har 8.400 
ansatte i 20 lande i Europa, Nordame-
rika og Asien. En af Constantia-kon-
cernens virksomheder, Constantia 
Flexible - hvorunder Constantia Co-
rona hører - er verdens førende på låg 
med en årlig produktion af 25 milliar-
der oblater til food, pharma og drik-
kevareindustrierne. n

Tine Meierier i 
Norge er en af  

de nordiske 
mejerikunder, 
der har valgt 
ComfortLid® 
løsningen fra 

Constantia 
Corona.

Constantia Coronas nye 
ComfortLid® er udviklet af 
Constantia Flexibles R&D 
afdeling. Emballageløsningen 
blev i foråret hædret med den 
europæiske pris ”Alufoil 
Trophy 2009”.
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40 nye mejerister
43 mejerielever gik op til den afslut-
tende projekteksamen, heraf bestod 
de 40. Aldersspredningen var godt 30 
år, og kønsfordelingen var otte piger 
og 35 drenge. Af de 40 nye mejerister 
var otte fra Sverige og to fra Island.

Mejeristeleverne afslutter deres sidste 
skoleophold med et projekt, som skal 
fremlægges og forsvares. I projektpe-
rioden er mejerieleverne tilknyttet en 
vejleder, der ved fremlæggelsen også 
er eksaminator sammen med to udpe-
gede censorer.

Svenske mejerister
Vi havde denne gang lidt flere svenske 
mejerielever end tidligere år. Det skyl-
des, at vi efter årtusindskiftet sammen 
med Arla Foods lavede en uddannel-
sesmodel med nogle svenske gymna-
sier, som tilbyder deres elever en sær-
lig linje kaldet Food Produktion. 
Eleverne på denne linje skal under det 
3-årige svenske gymnasieforløb på 

Kold college i 10 uger og følge et sær-
ligt tilrettelagt mejerigrundforløb. De 
svenske gymnasieelever, som har fulgt 
dette uddannelsesforløb, kan få merit 
fra visse fag i mejeristuddannelsen, 
hvis de efterfølgende tegner en ud-
dannelsesaftale med et mejeri.

Humørspreder og fighter
Mejerifagets Fællesudvalg uddelte 
præmier - et osteskæresæt fra Stelton 
med indgraveringen ”Mejerist 2009” 
- til to udvalgte elever, dels holdets 
humørspreder og holdets fighter. 

Humørsprederen Martin Kubert 
blev valgt af mejerieleverne for sit 
gode humør, hjælpsomhed og positi-
ve diskussionslyst.

Nye mejerister august 2009

Af 
uddannelseschef 
Bjarne Vagn 
Larsen, 
Kold college

Fredag den 28. august 2009 afholdt Kold college dimissionsfest for 40 nye mejerister, som her ses sammen med lærere og ledelse på 
Kold. Af de 40 mejerister var otte fra Sverige og to fra Island.
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Bent Pedersen blev valgt som hol-
dets fighter af projektvejlederne, fordi 
han gennem alle skoleperioderne har 
ydet en seriøs og vedholdende indsats 
med en positiv og konstruktiv tilgang 
til lærestoffet af både teoretisk og 
praktisk art. 

AEDIL Pas og skolebeviser
Mejerifagets Fællesudvalg har i en år-
række været medlem af den europæ-
iske organisation AEDIL, som varetag-
er mejeriuddannelsespolitiske spørgs- 
mål over for bl.a. EU og medvirker til 
at udvikle mejeriuddannelserne i Euro-
pa. AEDIL har udarbejdet et fælles 
europæisk uddannelsespas for faglærte 
mejerister. Kold colleges formand, 
gårdejer Thomas Johansen orientere-
de om AEDIL passet og overrakte det 
til de nye mejerister. 

Uddannelseskoordinator Sten Holm- 
gaard Sørensen stod for overrækkelsen 

af skoleerklæringen, der er Kold col-
lege beviset på, at eleverne er færdig-
uddannede mejerister. 

Formanden for Mejerifagets Fællesud-
valg, Lars Gram ses her sammen med 
humørsprederen Martin Kubert.

Holdets fighter Bent Pedersen får overrakt 
præmien af Lars Gram.

Abdinor Abdillahi Mohamed modtager 
AEDIL passet af Thomas Johansen.

Dan Rosendal Hansen modtager sit ud-
dannelsesbevis af Sten Holmgaard Søren-
sen.

Faris Abdulhadir Daher Al-Egli  Beskrivelse af ESL fløde.  Kurt Holm Sørensen
 Holdbarhed ved forskellig fedt %.

Sharon Pamela Birgersson Fremstilling af Lätt og Lagom med  Sten Holmgaard Sørensen
 fokus på temperatur behandling.

Freddy Peter Gustavsson Fremstilling af yoghurt.  Kurt Holm Sørensen
 Anvendelse af kulturer.

Eric Gunno Hedén Betydning af udluftning af udgangs- Kurt Holm Sørensen
 mælk til syrnede produkter.

Aså Ary Kader  Abbas Beskrivelse af  ESL fløde.  Kurt Holm Sørensen
 Holdbarhed ved forskellig fedt %.

Lars Marcus Lundgren Fremstilling af low fat ost, og  Birger Holmå Christiansen
 pasteuriseringstemperaturens 
 påvirkning af osteudbyttet

Tintin Tor Mattsson Dahlhjelm Hvad sker der med produktet ved  Kurt Holm Sørensen
 ændring af hensætningstemp.?

Johan Christian Vincent Hvordan fremstilles filmjølk?  Kurt Holm Sørensen
 Krav til mælken.

De otte beståede svenske mejerister august 2009, med angivelse af emnet på deres afslutningsprojekt samt deres vejle-
der. (Censorer er angivet ved de danske og islandske beståede mejerister).

Mejerielev Projekt Vejleder
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Johnny Andersen Arla, Leeds Dairy, UK Fremstilling af traditionel Sten Holmgaard Sørensen
Rødkærsbro Arla, Rødkærsbro  syrnet smør i kærne. 

Tommy Andersen Naturmælk Ost, Danbo 45+, hvilke ændringer Lars Johannes Nielsen
Tinglev Arla, Branderup  vil det have på vand % og min. 
  pH at udelade eftervarmning? 

Allan Lemche  Arla, PLC, UK Ost, Kefalotyri, hvordan forskellige Lars Johannes Nielsen
Bergholdt Arla, Branderup saltningsmetoder har indflydelse
Toftlund   på ostens konsistens og smag. 

Carsten Bisgaard  Arla, Hobro Hvordan fremstilles instant Birger Holmå Christiansen
Arden Arla, PLC, UK sødmælkspulver? 
 Arla, Akafa 

Brian Christensen Arla, Hobro Ost, Danbo 45+, syrevækkerens Lars Johannes Nielsen
Tårs Arla, Hjørring indvirkning på ostens modning.

Kim Gade Arla, Hobro Krystallisering af vandfasen i Kurt Holm Sørensen
Svenstrup Arla, Akafa  iscreme. Fremstilling af iscreme 
  med og uden æggeblommer. 
  Fordele og ulemper.

Abdulhakim Hamid Arla, Tistrup Forholdet mellem syredannere Kurt Holm Sørensen
Varde Arla, Esbjerg  og aromadannere. 

Dan Rosendal Hansen Jernved Mejeri Ost, Danablue 60+, hvad sker Lars Johannes Nielsen
Tjæreborg Cocio Chokolademælk der med smag og modning, når 
  man tilsætter ekstra Lipase?

Susanne Hansen Endrup Andelsmejeri Danbo 45+, indflydelse på osten Lars Johannes Nielsen
Bramming Cocio Chokolademælk ved hævning af eftervarmningen
 Arla, Esbjerg  til 40°C, hvilken betydning har det
  på vand% i 24 timer gl. ost og min. 
  pH ? Har eftervarmningstemp. ind-
  flydelse på ostens videre modning ?

Kasper Hermann Arla, Christiansfeld Danbo 45+, Hvad sker der når man Lars Johannes Nielsen
Christiansfeld Arla, Bislev hæver eftervarmningstemp. til 41°C 
  samt indflydelse på vand% efter 
  24 timer og min. pH?  

Rikke Hjortshøj Arla, Hobro Smør fremstillet på kærne. Forsøg Sten Holmgaard Sørensen
Aalborg Arla, Bislev med tilsætning af hvidløgspeber.

Jens Jakob Jensen Arla, Hoco Smør tilsat urtesalt. Sten Holmgaard Sørensen
Holstebro Arla, Holstebro Flødeost 
 Arla, Danmark Protein 

Jesper Ryberg Jensen Arla, Holstebro Fremstilling af traditionel syrnet Sten Holmgaard Sørensen
Rødkærsbro Arla, Rødkærsbro  smør i kærne.

Lasse Steen Jensen Nørager Mejeri A/S Ost, 45+ Danbo, hvilken virkning Lars Johannes Nielsen
Asaa Arla, Akafa  har det at hæve eftervarmnings-
  temp 3°c på vand% 24 timer og 
  min. pH?

Rasmus Boel Justesen Arla, Holstebro Flødeost Vådblanding kontra tørblanding Birger Holmå Christiansen
Videbæk Arla, Arinco af kakaomælkspulver.

Lars Kristensen Arla, Holstebro Propionsyretilsætning til Danbo. Birger Holmå Christiansen
Holstebro Arla, Hoco 

Mejerielev Praktikmejeri Projekt Vejleder
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Beståede mejerister fra Danmark og Island august 2009, med angivelse af emnet på deres afslutningsprojekt, praktikmejeri(er) samt 
vejleder(e). De fire vejledere har samarbejdet med følgende censorer: Sten Holmgaard Sørensen: mejerichef Henrik Kæmpe og mejeritekniker 
Jonna Kirkmand. Lars Johannes Nielsen: Mejerichef Dagny Lange og mejerist Bjarne Hass Nielsen. Kurt Holm Sørensen: Niels Henrik Pihl 
og mejeritekniker Arne Hansen. Birger Holmå Christiansen: Mejerichef Jesper Thomsen og mejerist Michael Juhl Sørensen.

Martin Kubert Arla, Taulov Hvordan fremstilles smør på kærne Sten Holmgaard Sørensen
Slagelse Arla, Slagelse og hvad er forskellen på syrnet 
  skummetmælk og gammeldags 
  kærnemælk. 

Karsten Larsen Arla, Danmark Protein Ost, Havarti 60+, pode %ens Lars Johannes Nielsen
Herning Arla, Nr. Vium Mejeri indflydelse på vand % og min. 
  pH i 24 timer gammel ost. 

Mette Lauridsen Arla PLC, UK Fremstilling af Esrom ost og Birger Holmå Christiansen
Vejle Arla, Nr. Vium  eftervarmningstemperaturens
 Arla, Taulov indflydelse. 

Marie-Louise Arla, Holstebro Flødeost Fremstilling af syrekasein. Birger Holmå Christiansen
Lauritsen Arla PLC, UK
Skive Arla, Hoco 

Abdinor Abdillahi  Arla UK Hvilken indflydelse har Kurt Holm Sørensen
Mohamed Arla, Brabrand hensætningstemp. på
Odense Arla, Taulov Mejeri aromadannere? 

Tommy Mærsk Arla PLC, UK Hvordan laves smør og hvad Sten Holmgaard Sørensen
Løgumkloster Arla, Esbjerg  består det af?
 Arla, Branderup

Iben Christina Nielsen Arla, Akafa Propionsyretilsætning til Danbo. Birger Holmå Christiansen
Hjørring Arla, Hjørring   

John Nielsen A/M Sædager Hvide oste, forskellen i farve og Lars Johannes Nielsen
Ans Arla, Rødkærsbro konsistens ved fremstilling med 
  hhv. mælkefedt og vegetabilsk olie.

Michael Junker  Kirk A/S, Søvind Danbo 45+, hvilke ændringer vil Lars Johannes Nielsen
Nielsen  det have på vand % og min. pH
Ødsted  at udelade eftervarmningen?

Ryan Nybye Nielsen Arla, Holstebro Capolac, fremstilling og anvendel- Sten Holmgaard Sørensen
Holstebro Arla, Hoco sesmuligheder. 

Marianne Nørregaard Arla, Christiansfeld Fremstilling af smør med to Sten Holmgaard Sørensen
Christiansfeld   forskellige slags salt. 

Pernille Overgaard Arla, Hobro Krystallisering af vandfasen i Kurt Holm Sørensen
Fjerritslev Polar Is, Thisted iscreme. Fremstilling af iscreme
 Arla, Bislev  med og uden æggeblommer. 
  Fordele og ulemper.

Bent Pedersen Arla, Akafa Hvad sker der med syrnings- Kurt Holm Sørensen
Aalborg Arla, Bislev aktiviteten i koncentreret mælk? 

Rasmus Peter Toft  Arla, Hjørring Hvordan fremstilles smør på kærne Sten Holmgaard Sørensen
Sørensen Arla, Hirtshals og hvad er forskellen på syrnet skum-
Hirtshals  metmælk og gammeldags
  kærnemælk?

Viktor Ingi Jonsson Island Fremstilling af Camembert ost. Birger Holmå Christiansen
Halldör Örn Tulinius Island Fremstilling af smør med forskellige  Sten Holmgaard Sørensen
  syrningsmetoder.

Mejerielev Praktikmejeri Projekt Vejleder
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Indledning
Oxidation i mælk kan medføre smags-
fejl samt nedsat stabilitet og holdbar-
hed af mælken. Spontan oxidation i 
mælk afhænger først og fremmest af 
mælkefedtets indhold af polyumæt-
tede fedtsyrer og mælkens indhold af 
a-tocopherol og b-caroten, men også 
andre stoffer har betydning for gra-
den af oxidation og dermed mælkens 
oxidative stabilitet. Blandt disse er de 
såkaldte selenoproteiner, der er essen-
tielle komponenter i adskillige stof-
skiftereaktioner og har fundamental 
sundhedsmæssig betydning. Der fin-
des mindst 15 forskellige selenopro-
teiner, heriblandt gluthation perox-
idaser (cGPx, eGPx, phGPx) og 
thioredoxin reductase (TrxR1). Selv-
om det helt siden 1973 har været 
kendt, at der er gluthation peroxi-
daseaktivitet i komælk, er det først for 
nyligt blevet undersøgt i detaljer 
(Lindmark Månsson & Åkesson, 
2000). 

Det MFF-støttede projekt, der var 
en del af et større projekt, havde føl-
gende formål:

1.  At undersøge forekomsten af sele-
noproteiner i konventionel og øko-
logisk produceret mælk 

2.  At undersøge om selenoproteinerne 
dannes i koens mælkekirtel

3.  At belyse forskellige faktorers be-
tydning for dannelsen af selenop-
roteiner i mælkekirtlerne.

Forekomsten af 
selenoproteiner i mælk
I dette og tidligere projekter er ind-
samlet en stor mængde mælkeprøver 
med kendt baggrund, bl.a. fra kon-
ventionelle og økologiske brug.
   Disse prøver er blevet analyseret for 
indhold af selenoproteiner ved hjælp 
af den såkaldte selenspecieringsmeto-
de (Hoac et al., 2007). Metoden viser 
bindingen af selen til proteiner i mæl-
ken. Ved identifikation af proteinerne 
er det muligt at adskille de forskellige 

Se-bindende proteiner, der med stor 
sandsynlighed først og fremmest er 
gluthation peroxidaser. Den samlede 
binding er derfor et mål for indhold-
et af selenoproteiner og dermed den 
anti-oxidative kapacitet i mælken. 

I figur 1 ses det totale selenindhold 
bestemt på denne måde i mælkeprø-
ver fra danske økologiske og konven-
tionelle besætninger. Selenindholdet 
- og dermed den anti-oxidative kapa-
citet - i den økologiske mælk var la-
vere (6 ± 2 μg/l) end i konventionelt 
produceret mælk (9 ± 3 μg/l), hvilket 
er i overensstemmelse med tidligere 
undersøgelser i svensk mælk (Toledo 
et al., 2000). Forskellen hænger sand-
synligvis sammen med at selenind-
holdet er højere i de importerede 
kraftfodermidler, der blev anvendt i 
de konventionelle besætninger.

Anti-oxidative 
selenoproteiner i mælk 

Institut for Husdyrbiologi og -Sundhed ved Aarhus Uni-
versitet har undersøgt dannelsen og funktionen af seleno-
proteiner i komælk

Af seniorforsker 
Kristen Sejrsen 
og seniorforsker 
Stig Purup, 
Institut for 
Husdyrbiologi 
og -Sundhed, 
Aarhus 
Universitet, 
Tjele

Figur 1: Totalt selenindhold i tankmælk fra 7 konventionelle og 10 økologiske besæt-
ninger.
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Hvor kommer 
selenoproteinerne fra?
Selvom det længe har været kendt, at 
der findes selenoproteiner i komælk, 
har oprindelsen ikke været kendt. For 
at undersøge om de evt. kan stamme 
direkte fra mælkekirtelvævet, blev der 
gennemført en undersøgelse, hvor ra-
dioaktivt mærket selenit blev tildelt 
bovine lakterende mælkekirtel-celler 
(MAC-T celler) in vitro. I tilknytning 
hertil blev ekspressionen af seleno-
proteinerne undersøgt i biopsier af 
mælkekirtelvæv udtaget ved forskelli-
ge stadier i laktationscyklus. 

Tilsætning af selenit til MAC-T cel-
ler in vitro medførte en stigning i eks-
pressionen af genet, der koder for 
cGPx samtidig med, at der var en stig-
ning i mediets GPx aktivitet (figur 2). 
Det viser, at genet udtrykkes i mælke-
kirtelvævet, og at der er overensstem-
melse mellem genekspressionen og 
enzymaktiviteten i vævet. Efterføl-
gende 2D-gelelektroforese, MALDI-
TOF og autoradiogrammer viste, at 
der udover cGPx også dannes eGPx, 
phGPx, TrxR1, de-iodinase og seleno-
protein P i mælkekirtelvæv (Bruzelius 
et al. 2008).

Analyserne af biopsierne af mælke-
kirtelvævet viste, at både cGPx , eGPx, 
phGPx og TrxR1 blev udtrykt i mæl-
kekirtelvævet in vivo (figur 3), og at 
ekspressionen af generne, undtagen 
TrxR1, var signifikant påvirket af tids-
punktet i laktationscyklus. (eGPx - 
p<0,01; cGPx - p< 0,001; phGPx - p< 
0,08). Ekspressionen af cGPx var 
stærkt forøget lige efter goldning (p< 
0,001) i forbindelse med den omfat-

tende programmerede celledød - apo- 
ptose - af alveoleceller, der sker på det-
te tidspunkt. I modsætning til cGPx 
var ekspressionen af phGPx forøget i 
tidlig laktation (p< 0,03) i forhold til 
goldperioden.

Resultaterne af undersøgelserne 
støtter således vores antagelse af, at 
selenoproteiner i mælk dannes lokalt 
i mælkekirtlen. Derudover antyder re-
sultaterne, at selenoproteinerne har 
biologiske virkninger i forbindelse 
med ændringer i mælkekirtelvævet 

under laktationscyklus, samt at de 
forskellige selenoproteiner sandsyn-
ligvis har forskellige fysiologiske funk-
tioner udover deres antioxidative ef-
fekt. 

Dannelsen af selenoproteiner
For at belyse om mælkens indhold af 
selenoproteiner påvirkes af fodring-
mæssige faktorer, blev der gennemført 
et større forsøg med 40 køer, hvor fod-
ringen bestod af tildeling af forskellige 
fedtkilder (solsikke- og rapskager) med 

Resumé
Undersøgelse af mælk fra økologi-
ske og konventionelle besætninger 
viste, at indholdet af seleonoprotei-
ner - og dermed den anti-oxidative 
effekt - er lavest i mælk fra økologi-
ske gårde, sandsynligvis som følge 
af anvendelse af importeret kraftfo-
der i de konventionelle besætnin-
ger. De gennemførte undersøgelser 
støtter vores antagelse af, at seleno-
proteiner i mælk dannes lokalt i 
mælkekirtlen og resultaterne anty-
der også, at selenoproteinerne har 
biologiske virkninger - ud over de-
res antioxidative effekt - i forbin-
delse med ændringer i mælkekirtel-
vævet under laktationscyklus.
Endelig tyder resultaterne på at for-
skellige fodringer, der påvirker mæl-
kens indhold af umættede fedtsyrer 
og antioxidanter, påvirker dannel-
sen af selenoproteiner i mælkekirt-
len. (Foto: Colourbox).

Figur 2: Ekspression (Northern blot) (a) og enzymaktivitet (b) af GPx i bovine mælkekirtelceller (MAC-T) efter tildeling af stigende 
koncentrationer af radioaktivt mærket uorganisk selenit til cellekulturmediet.

a b
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og uden tilskud af E-vitamin. Bag-
grunden for de valgte forsøgsbehand-
linger var at undersøge betydningen 
af mælkens indhold af henholdsvis 
umættet fedt og E-vitamin, begge dele 
vigtige faktorer af betydning for gra-
den af oxidation. Som det fremgår af 
figur 4, lykkedes det at opnå store for-
skelle i mælkens indhold af umættet 
fedt og E-vitamin (a-tocopherol).

Som det fremgår af figuren, var der 
en tendens til en vekselvirkning i 
mælkekirtelvævets indhold af eGPx 
(p< 0,09), således at et øget indhold af 
umættet fedt hæmmer ekspressionen, 
en reduktion der ophæves af øget til-

deling af E-vitamin. Tilsvarende var 
der en tendens til, at ekspressionen af 
TrxR1 reduceres ved indhold af umæt-
tet fedt i mælken (p<0,06). 

Vi har også undersøgt betydning-
en af selentilskud for ekspressionen af 
generne for selenoproteinerne i mæl-
kekirtelvævet. Resultaterne viste en 
tendens til en kraftig reduktion af eks-
pressionen af cGPx (p< 0,09). Vi har 
desuden undersøgt ekspressionen af 
selenoproteinerne i mælkekirtelvæv 
fra en række andre koforsøg. Resulta-
terne har blandt andet vist en reduce-
ret ekspression af cGPx ved stigende 
kraftfoderandel i rationen og en vek-

Figur 4: Betydningen af mælkens indhold af umættet fedt (PUFA) og E-vitamin (E) for 
ekspressionen af selenoproteinerne eGPx, cGPx, phGPx og TrxR1.(eGPx-PUFA x E-vit 
p<0,09; TrxR1-PUFA p<0,06).

Titel: Antioxidative selenoprotei-
ner i konventionel og økologisk 
mælk
Finansiering: MFF, Innovationslo-
ven og det svenske forskningsråd 
(FORMAS) 
Projektleder: Kristen Sejrsen, Aar-
hus Universitet
Deltagere: Biomedicinsk Nutrition, 
Lunds Universitet
Projektperiode: 1. januar 2003 til 
31. december 2005. 
Formål: At skaffe ny viden om for-
hold af betydning for den oxida-
tive stabilitet af henholdsvis kon-
ventionel og økologisk mælk.
Slutrapporten kan rekvireres hos 
MFF’s sekretariat hos Kim Tram 
Sørensen, kts@mejeri.dk, tlf. 87 
31 20 62.

Projekter under Mejeribrugets 
ForskningsFond

Figur 3: Ekspressionen af generne der koder for eGPx, cGPx, phGPx og TrxR1 i forskel-
lige stadier af laktationscyklus.  

Dage i forhold til kælvning

selvirkning mellem grovfodertype 
(majs- vs. kløvergræsensilage) og an-
delen af kraftfoder. 

Betydningen af relevante nærings-
stoffer og vækstfaktorer for regulerin-
gen af syntesen af selenoproteiner blev 
også undersøgt in vitro ved behandling 
af mælkekirtelceller (MAC-T) og efter-
følgende måling af ekspression af se-
lenoproteingenerne cGPx, phGPx og 
TrxR1. Resultaterne viste, at selenit, li-
nolsyre (LA) og vækstfaktoren TGF-b1 
havde effekt på ekspressionen af især 
cGPx og TrxR1 (Purup et al., 2006). Så-
ledes medførte tildeling af selenit en 
2-3 gange større ekspression af cGPx 
og en mindre opregulering af phGPx 
og TrxR1 ved behandling. Denne opre-
gulering af cGPx er i modstrid med 
ovenstående resultater fra mælkekir-
telvæv hos køer behandlet med selen. 
En mulig forklaring kan være, at der i 
koforsøget tildeltes organisk selen.

Resultaterne har bidraget til øg-
et forståelse af selenoproteinernes be-
tydning for koen og for mælkens kvali-
tet, og kan derfor indgå som et element 
i fremtidige foderanvisninger. n
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Mejeriets udvidelse
I efteråret 2008 afsluttede Thise Mejeri 
en større ombygning og udvidelse af 
virksomheden med indvielsen af ny 
indvejningsteminal og skummesal, 
nyt tapperi, nyt osteri med tilhørende 
lagre og pakkeri, udvidet smørproduk-
tionsområde, nye emballagerum og 
nyt kølelager. Baggrunden for denne 
udvidelse skyldtes den store vækst i 
omsætningen, som er sket i de senere 
år, især inden for kategorierne frisk-
mælk og syrnede produkter. Disse 
produkter udgør i dag trefjerdedele af 
mejeriets samlede omsætning, mens 
ost og smør udgør resten.

I forbindelse med udvidelsen, har 
virksomheden fået installeret fire tap-
pelinjer med tilhørende transport-
bånd, kassefyldere og palleteringsro-
botter. Udvidelsen har betydet, at 
virksomheden kan fremstille 23.000 
liter produkt i timen - med fire pro-
dukter ad gangen.

Danmarks økologiske mejeri
Thise blev grundlagt i 1988 som et me-
jeri baseret på den økologiske idé, idet 
Thise Mejeri amba blev etableret som 
en selvstændig andelsvirksomhed in-
den for de samme bygningsmæssige 
rammer som Mejeriet Dybbækdal. Ef-
terfølgende har Thise Mejeri fusioneret 
med Grindsted Mejeri ApS og har end-
videre et tæt samarbejde med Gedsted 

Mejeri, hvor Thise har eneansvaret for 
salget af Gedsted Mejeris blåskimlede 
oste.

Thise Mejeri er således i dag vokset 
til Danmarks største mejerivirksom-
hed, hvor man udelukkende baserer 
sig på den økologiske idé.

Velkomst og rundvisning
Efter ankomst til virksomheden vil 
deltagerne blive budt velkommen af 
direktør Poul Johannes Pedersen, der 
vil give en introduktion til og omtale 
af virksomheden. Herefter er der gui-
det rundvisning på virksomheden, og 
besøget vil blive afsluttet med frokost 
og smagsprøver på mejeriets brede 
produktsortiment.

Pris og tilmelding
Deltagelse i virksomhedsbesøget inkl. 
frokost koster pr. person kr. 495,00 for 

medlemmer af selskabet og kr. 995,00 
for ikke-medlemmer. Mejeriteknolog- 
og mejeriingeniørstuderende har gra-
tis adgang til arrangementet. Tilmel-
ding bedes foretaget snarest muligt og 
senest så sekretariatet har denne i 
hænde den 30. september 2009.

Tilmelding kan ske via selskabets 
hjemmeside på www.mejeriteknisk-
selskab.dk eller ved henvendelse på 
tlf.: 33 36 40 00. Betaling skal først ske 
ved anfordring, der samtidig er be-
kræftelse på deltagelse.

Generalforsamling!
Samme dag og samme sted kl. 13.00 
afholder Danmarks Mejeritekniske 
Selskab ordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Virksomhedsbesøg på Thise Mejeri
Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder - efter velvillig indstilling 

- et virksomhedsbesøg hos Thise Mejeri amba, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev

onsdag den 7. oktober 2009 kl. 10.00
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Antal:  Sendes til:

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Underskrift:  

Hvis Mejeribrugets Lommebog 2010 ønskes påtrykt navn på forsiden, koster det yderligere kr. 20,00 pr. stk. ekskl. moms.

Bemærk: Bestilling på lommebøger med navn skal være os i hænde senest den 21. september 2009.

Navn/navne, der ønskes påtrykt:

Ønskes fast, årlig bestilling af Mejeribrugets Lommebog:

 Ja  Nej 

Hvis Ja - anfør venligst det ønskede antal bøger: 

Mejeribrugets Lommebog 2010
Nu er det tid til bestilling af Mejeribrugets Lommebog 2010

- Håndbogen for alle med tilknytning til mejeribruget!

Mejeribrugets Lommebog udgives nu af Foreningen af me-
jeriledere og funktionærer i samarbejde med Mejerifor-
eningen. Mejeribrugets Lommebog 2010 koster kr. 100,00 

ekskl. moms og porto - og kan bestilles ved indsendelse af 
denne bestillingsblanket pr. fax eller brev senest den 1. ok-
tober 2009.

Bestillingskortet kan også hentes elektronisk på 
Foreningen af mejeriledere og funktionærers 

hjemmeside www.mejerileder.dk  
- under ”Medlemsservice”.

MEJERIBRUGETS LOMMEBOG

2 0 1 0

Foreningen af mejeriledere og funktionærer • Det gamle Mejeri • Landbrugsvej 65 • DK-5260 Odense S
Tlf.: 66 12 40 25 • Fax 66 14 40 26 • fmf@maelkeritidende.dk • www.mejerileder.dk
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Positivt halvårsregnskab hos Arla
Arla Foods har kunnet håndtere den økonomiske krise i 

første halvår, men presset 
på lønsomheden præger 
virksomheden. Mejeriin-
dustrien, Arla og dets ejere 
har aldrig før oplevet en 
så hård periode, meddeler 
mejerikoncernen i forbin-

delse med det offentliggjorte halvårsregnskab.
Arlas halvårsresultatet blev på 263 mio. kr., og 
det påvirkes positivt af det i foråret igangsatte 
spareprogram på en mia. kr. samt af lavere ren-
teomkostninger og bidrag fra stærke mærkeva-
rer.
Arlas omsætning er imidlertid faldet med godt 
to mia. kroner. Heraf skyldes 1,7 mia. kroner 
alene faldet i omregningskurs fra hhv. svenske 
kroner og britiske pund til danske kroner for 
Arla Foods’ omsætning på disse to hovedmar-
keder. Desuden er halvårsresultatet påvirket af 
den hårde konkurrence i detailleddet samt af 
et lavere salg, da forbrugerne verden over kø-
ber færre og billigere produkter.

Centraleuropæere - første mælkedrikkere 
Det var formentlig centraleuropæere og ikke nordboere, 

som var de første, der drak 
mælk. Det viser ny britisk 
forskning. De fleste men-
nesker i verden tåler ikke 
mælk, fordi de ikke kan 
spalte mælkesukkeret lak-
tose. Tidligere troede man, 
at de gener, der gør det 
muligt for mennesker at 
tåle mælk, opstod i Nord-
europa. Men nu har for-
skere ved University Col-
lege London ved hjælp af 

data om forskellige folkegrupperingers gener 
fundet ud af, at genforandringen opstod hos 
grupperinger i Centraleuropa for cirka 7.500 år 
siden. 
Siden har generne spredt sig til det øvrige 
Europa. Og det var en fordel for disse befolk-
ninger, fordi mælken var kilde til energi og 
desuden var renere end mange af de vandkil-
der, som datidens mennesker drak af, skriver 
atl.nu. (Illustration René Birkholm).

Mejeriteknisk Selskab flytter til L&F
Danmarks Mejeritekniske Selskab (DMS) har i en årrække 

haft sekretariat i Mejeribrugets Arbejdsgiver-
forening (MA), og underdirektør Jørgen Mal-
tha Rasmussen har været selskabets sekretær. I 
forbindelse med MA´s fusion med SALA, blev 
DMS imidlertid ”husvilde”, og det har derfor 
været nødvendigt at finde en passende ramme 
til den fremtidige sekretariatsbetjening. Dette 
er nu faldet på plads, og pr. 1/10 2009 flytter 
sekretariatsbetjeningen til erhvervsorganisati-
onen Landbrug & Fødevarer, hvor chefkonsu-
lent Sven Ålborg vil blive selskabets nye sekre-
tær. 

Prisen på mælkepulver stiger
På det newzealandske mejeriselskab Fonterras månedlige 

auktion over mælkepulver er prisen steget 
markant til 2.858 US dollar pr. ton, hvilket er 
557 US dollar mere end i august. I juli var pri-
sen helt nede på ca. 1.800 US dollar pr. ton.

FrieslandCampina mister omsætning
Hos den store nyfusionerede hollandske mejerikoncern 

FrieslandCampina er både 
salgspriser og volumen 
gået ned. Selskabets om-
sætning faldt med 15% til 
godt 30 mia. kr., mens 
driftsoverskuddet faldt8% 
til 825 mio. kr. Friesland-
Campinas samlede over-
skud steg dog med 30% til 
ca. 585 mio. kr. grundet 
fremgang på de finansielle 
områder. 

Markedet er præget af så stor usikkerhed, at Fri-
eslandCampina ikke ønsker at kommentere en 
samlet forventning til 2009.

www.mejeri.dk sat i bero
Mejeriforeningens medier og kommunikation er under 

forandring i forbindelse med organisationens 
tilslutning til Landbrug & Fødevarer (L&F), 
meddeler Mejeriforeningen. Det betyder, at si-
tet mejeri.dk ikke har de vanlige daglige nyhe-
der. Nyheder på landbrugs og fødevareområdet 
bliver fremover dækket på www.lf.dk. Tilslut-
ningen betyder bl.a., at journaliststaben på tre 
er direkte ansat i L&F’s kommunikationsafde-

Kort fortaltKort fortalt
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ling, som har ansvaret for den samlede kom-
munikation. 
Det er foreløbigt aftalt, at bladet ”mejeri” fort-
sætter med 10 årlige udgivelser. Endvidere la-
ves endnu et nummer af & mælk op til Kultur-
natten i København fredag den 9. oktober.

Vaniljeis - nu med brandmand
Har du smagt is tilsat brandmand? Nej? Men det er altså 

muligt! Den japanske virk-
somhed Tango Jersey Dairy 
producerer og sælger nem-
lig en vaniljeis tilsat styk-
ker af brandmand - altså 
gopler der lever i vand.
Kæmpe brandmænd kal-

det Echizen kurage hærger med mellemrum 
havet mellem Kina og Japan. Echizen kurage 
kan blive op til 2 meter i diameter og veje 200 
kg. De frygtede brandmænd kan både ødelæg-
ge fiskernes garn og forgifte fiskene. Flere 
atomkraftværker langs Japans vestkyst har des-
uden fundet døde Echizen kurage brandmænd 
i deres reaktorkøleanlæg.
Men entreprenante japanere har altså også 
fundet en forretningsmæssig udvej med brand-
mændene ved at tilsætte stykker af dem i is-
creme. Tango Jersey Dairy´s vaniljeis ala Echi-
zen kurage er tilsat små stykker brandmand, 
der er udblødt i mælk. Isen beskrives at være 
”slightly chewy”. Det fortæller Mælkeritiden-
des trofaste læser i UK, mejeriingeniør Vagn 
Dinesen. (Foto fra The Times).

Program for IDFs topmøde
Program for det kommende IDF topmøde i Berlin den 20.-

24. september 2009 er nu tilgængeligt på www.
wds2009.com. Registrering kan ske på www.
wds2009.com.

Stor saudisk ordre til Niro
Den danske del af GEA Niro Gruppen har sikret sig en stor 

eksportordre på knap 200 
millioner kroner på leve-
ring af procesudstyr til 
mejerikoncernen Almarai 
i Saudi-Arabien. GEA Niro 
skal udvikle og installere 
procesanlæg til babyfood 

samt til mælkepulver. Det oplyser selskabet til 
Børsen. 
Når udstyret er færdigt, skal det behandle 
mælk fra 100.000 køer fra Almarais egne farme. 
Almarai blev grundlagt i 1976 af prins Sultan 
bin Mohammed bin Saud Al Kabeer. En af pro-

jektmagerne bag mejeriet var danske MA Pro-
ject, nu Alectia Dairy.
Lige nu er en gruppe på 20-30 GEA Niro med-
arbejdere i gang med at designe og projektere 
de to procesanlæg. Senere skal 20-30 medar-
bejdere fra Danmark, Tyskland og Australien 
implementere anlæggene i Saudi-Arabien. (Foto 
Almarai.com).

Leverandører forlader Arla
Arla Foods har pr. 1. september modtaget udmeldelser fra 

29 landmænd med i alt 59 mio. kg. mælk. Land-
mændene planlægger at levere mælk direkte til 
tyske mejerier. Blandt de udmeldte er flere af de 
store producenter, der i 2007 stiftede selskabet 
Danish Dairy, som i 2007-08 eksporterede bety-
delige mængder mælk til Tyskland. De udmeld-
te Arla leverandører er fritstillet til nytår.

Bedre pris til Milkos leverandører
Det svenske mejeriselskab Milko forhøjede den 7. septem-

ber literprisen på mælk til 
detailbutikkerne med én 
svensk krone, og det skul-
le give ekstra 20 øre pr.  
liter mælk i leverandører-
nes lommer. Det nye ini-
tiativ er døbt ”Mælke-
håndslaget”. Milko har 
fået lavet en undersøgelse, 
som viser at ni ud af ti for-

brugere er villige til at betale mere for mælken, 
hvis den ekstra pris går til landmanden. Spørgs-
målet er om det holder, når hr. og fru Svensson 
står ved mælkekøleren.
Mejerimarkedet er meget komplekst. - Hvis alle 
gør som Milko, så ville importen øge dramatisk 
i Sverige, og så slår man benene væk under de 
svenske mælkebønder. Det udtaler Arlas Nor-
denchef Hans-Åke Hammarström til DN. 

EU-flertal for mere mælkestøtte
Blandt de 27 EU-lande ønsker 16, at EU finansierer nye 

støtteordninger til de hårdt ramte mælkepro-
ducenter. De 16 lande vil blandt andet have 
forhøjet EU’s støtte til eksporten af smør, mæl-
kepulver og ost. Ligeledes ønsker de en regule-
ring af hele EU’s mælkesektor, samt at der fast-
sættes minimumspriser på nationalt plan
De 16 lande er Tyskland, Frankrig, Irland, Bel-
gien, Luxembourg, Portugal, Finland, Estland, 
Letland, Litauen, Østrig, Ungarn, Bulgarien, 
Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Landene 
har ikke fået nogen løfter fra landbrugskom-
missær Mariann Fischer Boel.
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EU-gennemsnittet på mælkepriserne er ifølge 
Kommissionen på 1,80 kr., men for mange 
producenters vedkommende er afregningspri-
serne nede på 1,50 kr. eller derunder.

Bornholm mærker ikke tilbudskrigen
Bornholmerne er trofaste over for deres Andelsmejeri, der 

nægter at følge strømmen 
af prisnedsættelser. Meje-
riet har gennem de sene-
ste måneder kun oplevet 
et lille fald i salget af 
mælk. Hvis det pludselig 
bliver svært at matche de 
øvrige mælkepriser, vil 

mejeriet i stedet anvende mælken til andre 
produkter, som eksempelvis ost, hvor der er 
bedre økonomi i produktionen, oplyser meje-
riets direktør Per Olesen til Bornholms Tiden-
de. Mejeriets leverandører afregnes i øjeblikket 
med 2,19 kr. a conto pr. kg mælk. 
Mejeriet på Bornholm er i øvrigt på vej til at 
fordoble antallet af økologiske leverandører, 
nemlig fra en til to, idet gården Dalshøj fra 
april 2011 vil blive godkendt som økologisk 
malkekvægbrug. (Foto Bornholms Andelsmejeri).

Skånemejerier forhøjer mælkeprisen
Skånemejerier har nu besluttet at forlænge sommerens 

forhøjelse af mælkeprisen med 20 svenske øre, 
så mejeriets leverandører også får den ekstra 
20-øre udbetalt i hele 2010, oplyser det skån-
ske mejeri. Den ekstra betaling skyldes en for-
bedret afsætning hos Skånemejerier på bag-
grund af de skånske forbrugeres støtte om at 
købe lokalt.

Skånemejerier investerer i gårdmejeri
Det lille svenske mejeri i Västergötland, Hjordnära gen-

opstår nu i et samarbejde 
med Skånemejerier, der er 
blevet medejer af virk-
somheden sammen med 
syv landmænd, der driver 
mælkeproduktion i meje-
riets nærhed. I løbet af de 
næste tre år skal Skåne-
mejerier overtage halvde-
len af Hjordnäras økologi-
ske sortiment. Produkter 
under Hjordnäras eget 

mærke skal sælges i både Skåne og Västergöt-
land, mens mælk og piskefløde skal afsættes i 
nærområdet. Derudover skal Hjordnära frem-
stille økologiske produkter for Skånemejerier.

Hjordnära blev grundlagt som et gårdmejeri i 
slutningen af 1990-erne. Arla købte mejeriet 
og drev det nogle år, inden det blev lukket, op-
lyser Skånemejerier. Genåbningen af Hjord-
nära blev fejet ved en officiel indvielse den 3. 
september. (Foto Skånemejerier).

Q-meierierne lancerer islandsk Skyr
Q-meierierne i Norge lancerede den 1. september den      

islandske nationalspise - 
yoghurtproduktet Skyr. 
Virksomheden vil bruge 
8,2 mio. norske kroner på 
lanceringen. Skyr har en 
tykkere konsistens og et 

højere proteinindhold i forhold til traditionel 
yoghurt.
Q-mejerierne lancerer Q Skyr i 160 gram bæger 
med ske i låget - i smagsvarianterne: Skovbær 
& Vanilje, Jordbær & Granatæble samt Hind-
bær & Granatæble. (Foto Q-meierierne).

Mejeriingeniører 
Husk lønstatistikken!

Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, vil i 
slutningen af september modtage spørgeskemaet til 
årets lønstatistik, som vil kunne besvares traditionelt 
eller via internettet. 
Jeg vil, som Foreningens formand, appellere til alle 
mejeriingeniører om at bakke op om undersøgelsen, 
således at vi kan få et godt og brugbart talmateriale. 
En særlig appel skal lyde til de yngste årgange, idet vi 
her har små årgange, som vi må slå sammen, hvis 
ikke antallet af svar er tilstrækkeligt. Herved bliver 
tallene - som f.eks. kan være et gennemsnit af 3-4 år-
gange - ikke brugbare for de unge mejeriingeniører 
som måske netop er den målgruppen med allermest 
nytte af en lønstatistik. 
Generelt er det naturligvis sådan, at jo flere besvarel-
ser - jo mere detaljeret og mere brugbar statistik, som 
vi vil få mulighed for at trække flere informationer ud 
af.
I forsøg på at gøre lønstatistikken mere informativ, vil 
der i år være ændret i nogle spørgsmål og der vil f.eks. 
blive analyseret på løndata ud fra stillingskategori og 
lederansvar. Vi håber ad den vej, at gøre lønstatistik-
ken endnu mere brugbar, men forudsætningen er god 
opbakning og en høj svarprocent. 
I 2008 kunne vi mønstre 56 % besvarelser. Skal vi ikke 
se om det kan blive meget højere i 2009?

M.v.h.
Martin Holst Petersen
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Arla lancerer billigere mælkepulver
Arla har udviklet et nyt mælkepulver til forbrugere med få 

penge på lommen. Udgangspunktet har været 
den globale økonomiske krise. Mælkepulveret 
har endnu ikke noget navn, men det lanceres i 
begyndelsen af 2010. For et år siden lancerede 
Arla med stor succes et lignende produkt i Ni-
geria, hvor mælkefedtet var erstattet med vege-
tabilsk olie.

Juice mod forkølelse
Efter fem års intensivt udviklingsarbejde lancerer Skåne-

mejerier en juice, som har 
en videnskabeligt doku-
menteret effekt mod for-
kølelse, skriver Foodwire.
se. Skånemejerier har ud-
viklet juicen i samarbejde 
med biotekvirksomheden 
Probi i Lund. 

Sidste frist for midler fra Innovationsloven
Innovationsloven har i det seneste årti givet danske føde-

varevirksomheder og forsk- 
ningsinstitutioner mulig-
hed for at få økonomisk 
støtte til forskning og in-
novation. Men nu ned-
lægges loven, og alle inte-
resserede bør derfor søge 
støtte inden den sidste 

frist 5. oktober. Der er mere end 45 mio. kr. i 
puljen, der tidligere har støttet bl.a. udviklin-
gen af Naturmælks Hø-ost og sammenlignende 
undersøgelser af økologisk og konventionel 
mælk.
Innovationsloven vil i en endnu ukendt form 
fortsætte under Grøn Vækst, som er regerin-
gens forsknings- og udviklingsplan for en mo-
derne og konkurrencedygtig landbrugs- og fø-
devareproduktion. (Læs mere på www.inno- 
vationsloven.dk). (Foto Grand Fromage).

Dansk mælk til Sverige og Holland 
I år indvejer Arla 300 mio. kg mælk mere end i 2008. - Lige 

nu kan vi ikke behandle og afsætte al dansk 
mælk i Danmark, derfor udnytter vi de mulig-
heder vi har på andre anlæg uden for Dan-
mark, siger Arlas vicekoncerndirektør Povl 
Krogsgaard, ansvarlig for fordelingen af mælk. 
Det handler på årsbasis om ca. 50 mio. kg til 
Arlas nye mejeri Nijkerk i Holland samt ca. 130 
mio. kg mælk til de svenske anlæg i Vimmerby 
og Falkenberg. Arla Sverige sender ligeledes 
svensk mælk til Arla Ingman i Finland.

I 2008 indvejede Arla i alt 8.243 mio. kg mælk, 
heraf to-tredjedele i Sverige og Danmark.

Slänga ut dansken 
Dagligvarebutikken Hemköp i Leksand i Sverige har ud-

skiftet mælken fra det lo-
kalt funderede mejerisel-
skab Milko med mælk fra 
dansk/svenske Arla. Det 
har vakt vrede blandt eg-
nens mælkeproducenter, 
og 20 bønder har prote-
steret ved at køre på trak-
torer gennem byen med 

plakater, som opfordrede forbrugerne til at 
handle lokalt og ”Slänga ut dansken”.
Hemköp henviser til, at der på centralt kæde-
plan er taget beslutning om at føre et bredt 
Arla sortiment, og så er der ikke plads til mæl-
ken fra Milko, skriver Dalarnas Tidningar. 
I Danmark er der efterhånden også et pænt 
salg af svensk mælk, idet Skånemejerier afsæt-
ter omkring 30 mio. liter mælk på den anden 
side af sundet.

Fremgang hos Superfos
Driftsindtjeningen hos emballagevirksomheden Superfos 

er for første halvår steget til 242 mio. kr. fra 
133 mio. kr. året før Det viser regnskabet fra 
den svenske kapitalfond Ratos, der ejer 33% af 
det danske selskab. I årets første seks måneder 
omsatte Superfos for knap 1,8 mia. svenske kr., 
hvilket er en lille fremgang i forhold til året før. 
Egenkapitalen er bogført til 502 mio. svenske 
kroner.

Konference om Food Online
Dansk Fødevare Forum afholder en konference om Food 

Online, Handel og mar-
kedsføring på internettet i 
detail- og cateringbran-
chen. Vi shopper online 
som aldrig før. Alligevel er 
det kun ganske få danske 
fødevarevirksomheder, 
der sælger fødevarer på in-
ternettet. Hvad afholder 

den danske fødevarebranche fra at tage sprin-
get? Dansk Fødevare Forum og Foreningen for 
Distance- og Internethandel sætter fokus på 
online salg i den danske fødevarebranche: Den 
8. oktober 2009 fra kl. 09.30 til 15.40 på Nord-
atlantens Brygge, Strandgade 91 i København. 
For mere information kontakt Caroline Rant-
zau, direktør, Dansk Fødevare Forum på tlf.: 
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20321370 eller info@danishfoodforum.com. 
På www.foedevareforum.dk findes tilmeldings-
blanket samt program for konferencen.

Agro Food Park er åbnet
Den 9. september åbnede Agro Food Park på Landscentret 

i Skejby. Agro Food Park er planlagt til at blive et 
internationalt kraftcenter for innovation og vi-
denspredning om landbrug og fødevarer. Der er 
nu 650 videnarbejdspladser primært i AgroTech 
og Dansk Landbrugsrådgivning, men målet er 
3.000 arbejdspladser i løbet af de næste 10 år:
I sin åbningstale konstaterede formanden for 
Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-
Schack, at Danmark er et fødevareland og som 
sådan landets største kompetenceklynge med 
en beskæftigelsesvirkning på 150.000 personer 
og en årlig eksport på omkring 115 mia. kr. 
Agro Food skal fungere som bindeled mellem 
videnudvikling på universiteterne og andre in-
stitutioner samt landbrugserhvervet. Målet er 
også, at parken udvikler ekspertise inden for 
fødevarer set i relation til sundhed, bl.a. gen-
nem et tæt samarbejde med Det Nye Universi-
tetshospital i Skejby.

Skånemejerier lancerer mere laktosefrit
Skånemejerier har nu lanceret yderligere to produkter i 

virksomhedens laktosefrie 
sortiment: A-fil Naturell 
og Mild Naturell Yoghurt. 
Den laktosefrie A-fil Natu-
rell indeholder desuden 
de nyttige Lactobacillus 
acidophilus-kulturer, som 
hjælper med at holde ma-
ven i orden. Den milde 
Naturell Yoghurt komplet-
terer Skånemejeriers lak-
tosefrie yoghurtsortimen-
tet, som allerede omfatter 

to smagstilsatte varianter med hhv. vanilje og 
jordbær. En halv million svenskere er lakto-
seintolerante, og de må derfor fravælge mælke-
produkter, medmindre disse findes i laktosefrie 
varianter. (Foto Skånemejerier).

DJØF og C3 går sammen
DJØF og C3 ledelse og økonomi (tidligere Civiløkonomer-

ne) har besluttet at gå sammen. Fusionen mel-
lem DJØF og C3 vil danne en ny organisation 
med op mod 70.000 samfundsvidenskabelige 
og erhvervsøkonomiske kandidater og stude-
rende som medlemmer. Medlemmerne dækker 
bredt den private og offentlige sektors funktio-

ner inden for ledelse, økonomi, jura, marke-
ting, organisation og administration.

Afviser fusion med Nordmilch
Leverandører til det lille nordtyske Viöl mejeri vil ikke fu-

sionere med Nordmilch, trods det at de pt. får 
Tysklands dårligste mælkepris på 18 cent - eller 
1,35 kr. pr. kg mælk. På Viöls ekstraordinære 
generalforsamling blev et forslag om fusions-
forhandlinger med det store Nordmilch ned-
stemt af et snævert flertal.

Rene klove giver mere mælk
Køerne på Gøtrikshøj i Foulum ved Viborg går igennem et 

nyt klovvaskeanlæg, hver 
gang de skal malkes og 
hver gang, de har været 
ude at æde. Det betyder, 
at hver ko får spulet klo-
vene med vand omkring 
otte gange i døgnet, og re-
sultatet er en markant for-
bedret klovsundhed med 

et fald i klovsygdommen digital dermatitis. 
Gøtrikshøjs gårdejer Niels Evald Vestergård op-
lyser, at køerne har det bedre, og det kan aflæ-
ses direkte på mælkeydelsen. 
Det automatiske anlæg MT-Klovvask, der er 
udviklet af Mørch Teknik, bruger udelukkende 
rent, koldt vand, og koens klove spules med 
5-7 liter vand i sekundet. Vandet recirkulerer 
via en vandtank, og udskiftes på fastlagte tids-
punkter. (Foto MT Klovvask).

Valio lancerer laktosefri mælk i USA
Finlands store mejerikoncern Valio lancerede i august sel-

skabets laktosefrie mælk, 
Valio Real Goodness™ i 
USA. Mælken bliver solgt i 
omkring 3.200 detailbu-
tikker på den amerikanske 
østkyst.
Det anslås, at ca. 12 millio-
ner amerikanere alene på 
Østkysten er laktoseintole-
rante, mens dette tal for 

hele USA er på ca. 60 millioner forbrugere - som 
Valio har sat sig for at nå. 
Valios Real Goodness™ mælk bliver fremstillet 
på det familieejede mejeri Byrne Dairy uden 
for New York. Byrne Dairy producerer den lak-
tosefrie mælk efter Valios forskrifter.
Valio, der lancerede sin første laktosefrie mælk 
i 2001, sælger nu denne mælketype i 12 lande 
inklusive USA. (Foto Valio).
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50 år
Arbejdsleder Morten Egeberg, Arla Foods, Brabrand Mejeri 
fylder den 21. september 50 år.

50 år
Mejeriingeniør Søren Restrup, Danisco A/S, Brabrand fyl-
der den 21. september 50 år.

70 år
Tidl. formand Verner Leif Christensen, Tjæreborg fylder 
den 29. september 70 år.

85 år
Fhv. funktionær Jørn Pedersen, Klemensker fylder den 25. 
september 85 år.

25 års jubilæum
Arbejdsleder Michael Wadsager, Arla Foods, Brabrand Me-
jeri har den 1. oktober 25 års jubilæum.

Ny professor med fokus på fødevareinnovation
Peter Olesen, tidligere koncernforskningsdirektør hos Chr. 
Hansen A/S, er pr. 15. august 2009 tiltrådt som professor 
på KU Life ved Institut for Plantebiologi og Bioteknologi. 
Ambitionen med udnævnelsen er at styrke fødevareforsk-
ningen og øge samarbejdet med erhvervslivet bl.a. gen-
nem målrettede industriworkshops. Peter Olesen lægger i 
den forbindelse vægt på at se mulighederne i erhvervs 
ph.d.-ordningen og udnytte dem i praksis. 
Også studerende fra andre institutter ved KU kan få gavn 
af Peter Olesens professorat. En af hans første målsætnin-
ger er at få udarbejdet et undervisningsudbud, gerne i 
form af et tværfakultært kursus, indenfor bioaktive stoffer 
som er relevante i biomedicinske og/eller fødevaresam-
menhænge. 

Mindeord
Kontorassistent i Mejeriforeningen Randi Kruse Flindt er 
afgået ved døden den 6. september, 58 år. 
Randi Kruse Flindt blev udlært som kontorassistent på   
Århus Vægtfabrik i 1970. Samme år blev hun ansat i Skri-
vestuen på Mejerikontoret i Århus, hvor hun året efter 
flyttede til husets reklameafdeling, som var hendes ar-
bejdsplads i de efterfølgende syv år. Fra 1978 og i de kom-
mende 12 år arbejdede hun i afdelingen for Afsætnings-
fremme, indtil hun i 1990 igen flyttede tilbage til 
Skrivestuen. Folk uden for huset vil blandt andet kende 
hende som mangeårig medredaktør af Mejeribrugets Lom-
mebog.

Gennem sin lange karriere i Mejeriforeningen har Randi 
Kruse Flindt været kendt og afholdt som en god, dygtig, 
og meget loyal kollega, der altid havde tid til at give en 
hånd med og ofte løftede stemningen med en munter be-
mærkning - også i de lange perioder af sit liv, hvor hun 
kæmpede med en alvorlig sygdom. Det er med stor sorg, at 
ledelse og kollegerne på Frederiks Allé har modtaget med-
delelsen om hendes alt for tidlige død. Hun vil blive sav-
net. Randi Kruse Flindt efterlader sig tre voksne børn. 
                                 Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer

Mindeord 
Fhv. mejeribestyrer Andreas Langballe afgik ved døden, 
efter længere tids tiltagende sygdom, tirsdag den 25. 
august, 81 års gammel.
Andreas var thybo og startede sin mejeriuddannelse på 
Bedsted a/m, Thy. Derfra gik uddannelsen videre på Fyn, 
Ørbæk-Hårby-Sletten mejerier og sidst til Odsherred på 
A/M Solvognen, som førstemejerist. Her mødte han sin 
kone Astrid, og herfra fik Andreas pladsen som mejeribe-
styrer på A/M Nr. Jernløse, hvor de sammen fik nogle gode 
og lykkelige arbejdsår.
Imidlertid blev nabomejeriet Virkelyst, som var et privat-
mejeri med stor danablu produktion, sat til salg. Bestyrel-
sen for Nr. Jernløse mejeri besluttede sig for at købe Virke-
lyst, og flytte produktionen og indvejningen hertil. I hele 
denne proces med køb og salg af det gamle mejeri var An-
dreas stærkt involveret. Et stort arbejde forestod nu med 
overflytningen, som Andreas klarede på allerbedste måde. 
Både bestyrelse og andelshavere viste stor respekt for An-
dreas Langballes engagement og arbejdsindsats. Ligeledes 
for den rolige og glidende overgang under hans ledelse 
ved flytningen.
Ved dannelsen af de Østlige Øers Mejeriselskab i 1971 ind-
gik mejeriet i sammenslutningen, og produktionen herfra 
flyttet til Andelsosteriet.
Andreas fik herefter opgaven som depotleder på Holbæk 
Mejeri med distribution af mejeriprodukter i Odsherred.
Andreas følte et stort ansvar for de opgaver, som han blev 
sat til at varetage. Selv om opgaverne har været forskellig-
artede, var Andreas taknemmelig for det gode arbejdsliv, 
som mejeribruget havde givet ham. 
Andreas var et fint menneske med hjerte for andre, var 
meget betænksom og udtalte sig aldrig uden først af have 
gennemtænkt tingene.
Andreas var en loyal og trofast ven og kammerat- en god 
kollega som ikke er mere.
Æret være Andreas Langballes minde.

E.O.

PersonaliaPersonalia
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ForeningsnytForeningsnyt

Årets gang
Kredsformand Jan Andersen bød vel-
kommen til de fremmødte medlem-
mer og til Anne-Sofi fra sekretariatet. 
Forandringens vinde har i mange år 
blæst om dansk mejeribrug og gør det 
stadig.
Borup Mejeri, der skulle være et gour-
metmejeri, er lukket, Løgismose Me-
jeri i Nimb er overtaget af Øllingegård, 
Skånemejerier leverer Minimælk til 
danske butikker og Thise Mejeri leve-
rer discountmælk i privat label.
Sidste år var mælkepriserne i top, og 
nogle leverandører kørte deres mælk 
til Tyskland, hvor prisen var bedre. 
Nu koster tre liter dansk mælk 8 kr., 
men alligevel kan den danske afreg-
ningspris måle sig i forhold til vore 
naboer. Men landmændene er hårdt 
presset på deres indtjening.
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er 
slået sammen med SALA, og Mejeri-
foreningen er indlemmet i Landbrug 
& Fødevarer. Det bliver spændende at 
se, om det serviceniveau, vi hidtil har 
kendt, forsætter i de ny sammenslut-
ninger.
Der er ansat ny sekretariatsleder på 
Det gamle Mejeri, Anne-Sofi Søgaard 
Christiansen, som jeg synes er et friskt 
pust i de gamle bygninger i Odense.
Hjemmesiden maelkeritidende.dk er 
frisket op, og på mejerileder.dk er der 
løbende nyheder fra Foreningen af 
mejeriledere og funktionærer. Bl.a. 
har FTF et hjørne, hvor nyheder og 
debat kan læses, man kan se på de en-
kelte kredse og se evt. arrangementer. 
Siderne er et kig værd.

I Mælkeritidende nr. 16 har Jørn Pe-
dersen skrevet et læserindlæg som 
svar på lederen fra nr. 15. Jørn slutter 
med at skrive: ”Vil man fortsat have et 
dansk mejeribrug i verdensklasse, er 
der behov for at genskabe det faglige 
sammenhold, entusiasme og aktive 
foreningsliv, der prægede dansk meje-
ribrugs første 75-100 år. Arnestedet 
for det faglige sammenhold har altid 
været foreningslivet. Det påhviler der-
for Danmarks Mejeritekniske Selskab 
og Foreningen af mejeriledere og 
funktionærer et stort ansvar for at be-
vare dansk mejeribrugs særpræg og 
faglige identitet.
Angående behovet for ”Nye tider” i 
foreningslivet må vi gribe i egen barm 
og granske, om det er bestyrelsen, der 
ikke er god nok til at samle medlem-
merne. Jeg mener, vi i det kommende 
år skal planlægge et par arrangemen-
ter, og hvis ikke der er tilslutning, så 
lukke kredsen ved at lægge den sam-
men med en anden.

Medlemsforhold
Medlemstallet pr. 25. juni 2009 er 37 
aktive (heraf 2 dobbeltmedlemmer), 4 
firmaer/mejerier, 2 passive og 28 kon-
tingentfrie. De 37 aktive giver mulig-
hed for 7 delegerede.
På oplæg fra hovedbestyrelsen anbe-
fales det, at aktive medlemmer, der 
deltager i kredsens arrangementer og 
generalforsamling, vælges som dele-
gerede. 
Bestyrelsen er forlods valgt, så der er 
mulighed for at vælge 3 personer.

Årsregnskab
Foreningens nye kasserer fremviste et 
bedre resultat end sidste år. Kasserer 
Anders Neimann-Sørensen gennem-
gik regnskabet, der blev godkendt 
uden bemærkninger.
Revisor Henning Vedel Olsen ønskede 
ikke genvalg, og bestyrelsen takkede 
for mange års tro tjeneste. Per Svend-
sen blev valgt til revisor.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Jan Andersen, An-
ders Neimann-Sørensen og Palle Ko-
foed.

Valg af delegerede
Anders Neimann-Sørensen, Michael 
Bo Suldrup, Jørgen H. Petersen, Palle 
Kofoed, Allan Jensen, Jens Kirkegaard 
og Ulrik Brockstedt-Hansen.
Suppleant: Ole E. Hansen.

Ulykkesforsikringen & Eventuelt
Jan Andersen orienterede kort om 
Ulykkesforsikringen.
Anne-Sofi gennemgik forslag til ved-
tægtsændringer i hovedforeningen, 
som skal til afstemning på delegeret-
mødet. Udbetalingen fra Udstillings-
kredsen blev drøftet.
Arrangement og næste generalforsam-
ling blev drøftet.

Jan Andersen

(Referatet i sin fulde længde kan læses på 
www.mejerileder.dk)

Generalforsamling i De østlige Øers Mejeristforening
afholdt den 1. september 2009
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Virksomhedsbesøg
Generalforsamlingen indledtes med 
besøg og rundvisning hos NOPA a/s i 
Hobro, hvor fabrikschef Bjarne Hen-
riksen bød velkommen og orienterede 
om produktionen af rengøringsmid-
ler. En stor tak til Bjarne Henriksen for 
et interessant besøg.

Årets gang
Kredsformand Palle Jellesmark bød 
velkommen til de 27 fremmødte med 
særlig velkomst og præsentation af 
Anne-Sofi Søgaard Christiansen, der 
den 1. november 2008 afløste Kjeld 
Mark Christensen som sekretariatsle-
der og ansvarshavende redaktør for 
Mælkeritidende.
Næstformand Martin K. Jensen blev 
valgt som dirigent. 

Pr. 1. august 2009 var medlemstallet i 
kreds 1: Aktive 79, passive 3, dobbelt-
medlemmer 7, mejerier/firmaer 11, i 
alt 100. Dertil kommer godt 20 kontin-
gentfrie medlemmer. Medlemsantallet 
udløser 15 delegerede til Delegeretmø-
de den 3. oktober i Svendborg. 
Ved overenskomstforhandlingen sid-
ste år blev bl.a. forholdene for ”holdle-

dere og formænd” afklaret. Disse stil-
lingsbetegnelser fremgår nu klart i 
arbejdslederoverenskomsten og side-
stilles aftalemæssigt med arbejdsledere, 
tillige med retten og muligheden for at 
blive medlem af vores forening. Ligele-
des blev der indgået aftale om sund-
hedsordning, dækkende alle tre over-
enskomster. Ordningen er tegnet hos 
PensionDanmark og betales af arbejds-
giverne. Om dette og yderligere små 
rettelser er nok, tillagt den kontante 
lønstigning de enkelte har forhandlet 
sig til - skal være usagt.
En del medlemmer er ikke dækket af 
foreningens overenskomster, men er 
ansat på individuelle aftaler. Forman-
den opfordrede dem til at sikre sig, så 
de ikke sakker agterud - og at de får 
deres aftaler gennemgået i samme takt 
som andre. Hertil står sekretariatet til 
rådighed med den nødvendige hjælp.
Anne-Sofie Christiansen afløste 1. no-
vember 2008 Keld Mark Christensen 
- foreningens sekretariatsleder gen-
nem flere årtier, og jeg kan berolige 
forsamlingen med, at Fie løfter opga-
ven til UG+. Vi har haft brug for en 
del assistance i den sidste stykke tid, 
og den har absolut været i orden. 
Formanden opfordrede endnu flere 
ude på mejerierne m.v. til at blive 
medlemmer af Foreningen af mejeri-
ledere og funktionærer, der stadig har 
et af landets laveste kontingenter for 
ledere.
Kredsen har bevaret status quo, hvad 
angår antallet af mejerianlæg - omend 
med en væsentlig ændring sidst på 
året i 2008. Da søgte Hirtshals A/M 
optagelse i Arla. Samtidig blev Ing-
strup Mejeri driftsstandset, men gen-
opstod med private ejere og lidt færre 
ansatte. Stor respekt for initiativet - 
med håb om succes!

LMU - Udstillinger
LMU afholdtes sidste år den 11.-13. 
november i Herning sammen med 
FoodPharmaTech, og var velbesøgt. 

LMU afholdes i år den 10.-11. novem-
ber i Herning som ”ren” Landsmejeri-
udstilling. Foreningen af mejeriledere 
og funktionærer har igen i år en stand, 
hvor nye og gamle medlemmer er vel-
komne.
Den første kredsudstilling blev afholdt 
den 4. februar 2009 på Kold College 
som en del af Mejeribrugets Dag. Et 
godt arrangement, der gentages den 
3. februar 2010. Anden udstilling blev 
afholdt på Nordex Food, Nørager Me-
jeri. 200 mejerifolk besøgte mejeriet 
og Haverslev Hallen, hvor udstillin-
gen blev holdt.
Kredsudstillingerne og LMU er en 
”kulturbærende” del af mejeribruget. 
Ingen andre brancher har samme 
samhørighed, nære kontakt til og dyst 
med kolleger. Derfor en kæmpe tak til 
Udstillingsudvalget og kittelfolket for 
det store arbejde de gør i ”kulturens” 
interesse.
 
Delegeretmøde og vinterfest
Årets vinterfest blev afholdt den 21. 
marts på Dronninglund Hotel med 
deltagelse af 135 personer fra Privat-
mejerierne, Dansk Oste- og Smørfor-
ening, Østjyllandskredsen og vores 
egen kreds. 
Årets delegeretmøde blev afholdt den 
4. oktober 2008 på Hotel Fjordgården 
i Ringkøbing med et godt foredrag, et 
delegeretmøde uden den store debat - 
og efterfølgende fest.
På det kommende delegeretmøde er 
vedtægtsændringer et væsentligt 
punkt på programmet. 
Vedtægterne i alle seks kredse er nu 
gjort ens - tilpasset nutidens forhold, 
men de kan ikke vedtages, førend ho-
vedforeningens vedtægter er tilpasset. 
Det skal op her i 2009, før vi kan æn-
dre vores lokale vedtægter på general-
forsamlingen i 2010.
I øvrigt er det vores kreds, der står for 
afholdelse af delegeretmødet i 2010. 
Slutteligt bød formanden velkommen 
til nye medlemmer og takkede alle 

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening 
afholdt den 27. august 2009

Nordjyllands formand Palle Jellesmark 
aflagde beretning.
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Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening
afholdt den 31. august 2009 

Årets gang
Inden generalforsamlingen var der ar-
rangeret besøg hos Easyfood, hvor de 
fremmødte fik en flot gennemgang/
orientering om firmaets forretnings-
former.
Vagn Clausen blev valgt som dirigent, 
hvorefter formanden Leif Friis Jørgen-
sen aflagde beretningen.

Sidste år valgte Kjeld Mark Christen-
sen at gå på pension efter 36 år som 
leder af vores sekretariat, og vi ansatte 
Anne-Sofi Christiansen, i det daglige 
kaldt Fie, som hans efterfølger. Det er 
vi meget glade for, og Fie har allerede 
givet os i hovedbestyrelsen et fagligt 
og kompetent modspild til gavn for 
begge foreninger. Vi må jo sande, at 

der desværre p.t. er mere behov for 
hjælp i forbindelse med evt. ophør af 
ansættelsesforhold eller lign. Hvis I 
skulle få brug for hjælp, skal I vide, at 
I kan henvende jer til vores sekretariat 
i Odense.
Vi har i år set mejerier, der har måttet 
lukke. Flere af de nye tiltag er desuden 
ikke altid til gunst for mejeribruget, 

Nordjyllands Mejeristforening har 120 medlemmer.

udstillingshjælperne samt bestyrelses-
kollegerne for et godt og konstruktivt 
samarbejde, herunder en særlig tak 
Mathiesen og Ingeborg. 

Regnskabet
Kassereren Henry Mathiesen forelagde 
regnskab og budget. Regnskabet ba-
lancerede med 38.460 kr. Udstillings-
kredsens regnskab balancerede med 
151.855 kr. Regnskaber og beretning 
blev enstemmigt godkendt.

Valg
Til bestyrelsen var der genvalg til for-
valter Martin K. Jensen, Mammen 
Mejeri (Drøsbro), teamleder Erling Jo-
hansen, Hjørring Mejeri og mejeriejer 
Niels-Henrik Lindhardt, Aabybro me-
jeri. Der var genvalg til fhv. mejeribe-
styrer Børge Rasmussen, Hjørring, 
som revisor og fhv. mejerichef Tage 
Christiansen, Nørager, som revisor-
suppleant. Palle Jellesmark blev gen-
valgt som kredsens medlem til hoved-
bestyrelsen. Til Ulykkesforsikringen 
genvalgtes Martin K. Jensen, Mam-
men Mejeri (Drøsbro) og Peter Jensen, 
Skalborg, (Holstebro Mejeri).

Valg af delegerede
Martin K. Jensen, Mammen Mejeri 
(Drøsbro), Egon Bent Junker, Hobro 
Mejeri, Bjarne Kristiansen, Sædager 
A/M., Peter Bleem Kofoed, Aabybro 
Mejeri, Søren Christensen, Svenstrup 
J., Marianne Nielsen, Hobro Mejeri, 
Martin Bo Jensen, Aabybro Mejeri, 
Finn Schultz Jensen, Henkel Ecolab, 

Gert Tommy Johansen, Bislev Mejeri, 
Christian Mark Christensen, Henkel 
Ecolab, Bjarne Vestergård, Bislev Me-
jeri, Allan Holst Sørensen, Sædager 
A/M, Jens Carlslund, Polar Is Thisted, 
Charles Peter Nielsen, Danisco, Bra-
brand og Niels Elkjær, Sædager A/M. 

Suppleanter: Kenneth Jensen, Sæda-
ger A/M og Jonna Mortensen, Bislev 
Mejeri.

Henry Mathiesen

(Referatet i sin fulde længde kan læses på 
www.mejerileder.dk)
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herunder den kommende fedtafgift 
som vil øge prisen på smør og ost, der 
vil virke som en giftafgift på disse fø-
devarer. 
På uddannelsessiden ser det godt ud. 
Kold college melder om 25 nye proce-
steknologer - heraf 15 med mejerispe-
ciale - samt 77 nyuddannede mejeri-
ster i år mod 71 sidste år. 

Medlemsforhold 
Sidste års delegeretmøde blev afholdt 
på Hotel Fjordgården i Ringkøbing, 
hvor vores formand aflagde en fyl-
destgørende beretning. Dette vil nok 
også være gældende i år. Jeg håber, at 
en del af jer vil komme og deltage i 
debatten og det sociale arrangement.
Sydjysk har haft en lille fremgang i 
medlemstallet, så der nu er 99 aktive 
medlemmer, 4 passive og 56 kontin-
gentfrie samt 13 virksomheder heraf 
11 mejerier. 99 aktive betyder valg af 
17 delegerede til delegeretmøde i 
Svendborg den 3. oktober 2009.
Formanden opfordrede de fremmødte 

Sydjysk Mejeristforening har i alt 172 medlemmer.

til at gøre relevante kolleger opmærk-
somme på muligheden for optagelse i 
Foreningen af mejeriledere og funkti-
onærer.

Udstillinger 
Ud over Landsmejeriudstillingen i 
Herning er der afviklet to kredsudstil-
linger. Den første på Kold den 4. fe-
bruar blev afholdt sammen med Me-
jeribrugets Dag. Den anden udstilling 
var i Haverslev hallen med præmie-
overrækkelse og mejeribesøg hos Nor-
dex på Nørager Mejeri. Udstillingerne 
er til stor gavn for vores medlemmer, 
hvilket da også kan ses i tilslutningen 
til disse. En stor tak til Udstillingsud-
valget samt Kold og Nørager Mejeri.

Medlemsaktiviteter
Ved vores årlige sammenkomst i Vejle 
så og hørte 56 personer forestillingen 
The Sound of Music, efterfulgt af hyg-
ge og spisning. Ved et lignende arran-
gement i år må vi nok forberede os på 
en lidt større egenbetaling, da indtæg-
terne fra udstillingerne er blevet min-
dre med årerne.
Formanden afsluttede med en stor tak 
til både medlemmer og bestyrelse for 
endnu et godt år i sydjysk, og glædede 
sig over at være i en branche, der altid 
vil være brug for.

Fremlæggelse af regnskabet
Leo Bødker fremlagde regnskab og 
budget, som blev godkendt uden be-
mærkninger.

Valg til bestyrelsen
Leif Friis Jørgensen, Johnny H. Grøn-
mar og Torben Loft Mikkelsen blev 
alle genvalgt.

Bent Skou Jensen og Thomas Thom-
sen blev genvalgt som revisorer.

Valg af delegerede
Torben Loft Mikkelsen, Johnny H. 
Grønmar, Leo Bødker, Michael Øster-
gaard, Ole O. Madsen, Preben Oelsen, 
Brian Guldberg, Robert Larsen, Hen-
rik Andersen, Lars Dall Jensen, Jan 
Jensen, Mette Toft, Annette Jørgen-
sen, Karin Mosegaard, Irene Nielsen, 
Claus Møller Jakobsen, og Jens Aage 
Larsen.
Suppleanter: Per M. Christiansen, 
Kenneth Madsen, Inger Guldberg og 
Christian Møller Madsen.

Ulykkesforsikringen
Bent Skou Jensen informerede om sti-
gende krav fra Finanstilsynet, der bru-
ges derfor flere penge på revision af 
regnskabet. For at undgå underskud 
forudser Bent, at præmien kan stige.
Bent Skou Jensen og Thorkild Friis 
blev genvalgt.

Eventuelt
Leif gennemgik forslag til vedtægts-
ændringer samt begrundelsen for for-
slaget. Bl.a. skal passive medlemmer 
selv betale portoen, hvis de vil have 
Mælkeritidende.
Der blev fra forsamlingen spurgt ind 
til størrelsen af portoudgiften samt til 
omkostninger på advokatsager, og 
hvorledes det bliver besluttet, om en 
sag skal køres.
                                      Ole O. Madsen

(Referatet i sin fulde længde kan læses på 
www.mejerileder.dk)

Sydjyskes formand Leif Friis Jørgensen 
aflagde beretning.
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Årets gang
Kredsformand Henning Jacobsen bød 
de 20 fremmødte medlemmer velkom-
men og aflagde beretning. Mogens Vil-
ladsen valgtes til dirigent.
Vi er midt i en af mælkeproducenter-
nes allerstørste kriser med historisk 
lave verdensmarkedspriser, dårlig ind-
tjening, urentabel mælkeproduktion, 
og banker der ikke vil være med til at 
finansiere producenternes drift. Store 
lavpriskæder sælger 3 liter mælk for 8 
kr. - samtidig med at de takserer vand 
tappet på plastflasker til langt højere 
priser. Det har før været dårlige tider 
for mælkeproducenterne. Vi i mejeri-
bruget må tro på, at prisen på mælk 
igen kommer op på et niveau, så pro-
ducenterne kan drive en rentabel for-
retning.
Arla skal spare 1 milliard kr. og fyrede 
250 medarbejdere, Mejeriforeningen 
har tilsluttet sig til Landbrug & Føde-
varer, Mejeribrugets Arbejdsgiverfor-
ening er fusioneret med SALA, Dan-
marks Mejeritekniske Selskab skal finde 
nyt sekretariat.
Delegeretmødet i Ringkøbing den 4. 
oktober 2008 på Hotel Fjordgården var 
første aktivitet efter sidste års general-
forsamling. Dette års delegeretmøde af-
holdes den 3. oktober i Svendborg med 
Fyns Mejeristforening som arrangør.
Bestyrelsen har afholdt flere møder 
herunder en del i forbindelse med 
planlægningen af delegeretmødet i 
Ringkøbing. Bestyrelsen har ligeledes 
deltaget ved afholdelsen af årets to 
kredsudstillinger.
Vores redaktør og sekretariatsleder gen-
nem 36 år, Kjeld Mark Christensen er 
efter lang tids tro og god tjeneste gået 
på pension. Som ny ansvarshavende re-
daktør og sekretariatsleder er ansat me-
jeriingeniør Anne-Sofi Christiansen. 

Medlemsforhold
Pr. 01.07.09 var der 115 aktive med-
lemmer heraf 8 dobbeltmedlemmer, 2 
passive, 7 mejerier og 3 firmaer. Der 

var 25 kontingentfrie medlemmer. Det 
faldende antal aktive medlemmer i 
Vestjyllands Mejeristforening afspejler 
den meget pressede situation, mejeri-
bruget befinder sig i. Mange stillinger 
er simpelthen sparet væk. 

Udstillinger
De sidste to år har Landsmejeriudstil-
lingen været afholdt sammen med 
FoodPharmaTech i Messecenter Her-
ning. I 2009 afholdes Landsmejeriud-
stillingen som en selvstændig udstil-
ling. Formanden opfordrede alle til at 
deltage den 10.-11. november i Her-
ning.
Den første kredsudstilling blev afholdt 
sammen med Mejeribrugets Dag på 
Kold college den 4. februar 2009 med 
frokost i skolens kantine, rundvisning, 
foredragsrække om CO2 og dansk me-
jeribrug, efterfulgt af produktbedøm-
melse og kredsudstilling samt Mejeri-
foreningens buffet med temaet ost og 
øl. Årets anden udstilling blev afholdt 
i Haverslev Hallen den 10. juni 2009 
med forudgående besøg på Nørager 
Mejeri. Stor tak til mejeriet og Niels 
Malling Laursen.
Den første kredsudstilling i 2010 bliver 
afholdt på Kold college som en del af 
Mejeribrugets Dag den 3. februar 2010. 
Skriv datoen i kalenderen allerede nu!
Er der en mejerivirksomhed, som vil 
tilbyde at afholde et mejeribesøg i for-
bindelse med den anden udstilling i 
juni måned 2010, hører vi gerne fra 
jer.

Mælkeritidende & Sommerhuset
Driften kører trods finanskrisen ganske 
tilfredsstillende. Bladet bidrager bety-
deligt til driften af vores sekretariat. 
Blandt de mange udfordringer er por-
toudgifterne, som på 10 år er steget fra 
80.000 til 350.000 kr. Som mange an-
dre formuer, er bladets formue skrum-
pet meget under finanskrisen.
Der er stadig rift om at leje Mejeristhu-
set, der løbende bliver vedligeholdt og 

er i fin stand. Ledige perioder kan ses 
på foreningens hjemmeside under 
medlemsservice/sommerhus. 

Regnskabet
Kasserer Michael Jensen fremlagde det 
reviderede regnskab, som blev god-
kendt sammen med bestyrelsens beret-
ning. Kontingenterne er uændret: Ak-
tive 150 kr., passive 100 kr. og mejerier 
1.000 kr.

Valg
På valg til bestyrelsen var Henning Ja-
cobsen, Michael Jensen og Katrine 
Vindelbo, som alle modtog genvalg. 
Robert Foldager blev genvalgt som 
suppleant. Der var genvalg til Leo Ber-
wald som revisor og til Robert Foldager 
som suppleant. Søren Jensen blev gen-
valgt som repræsentant til Ulykkesfor-
sikringen. Bestyrelsen konstituerede 
sig uændret med Henning Jacobsen 
som formand, Mogens Villadsen som 
næstformand, Michael Jensen som 
kasserer, Katrine Vindelbo som sekre-
tær og Henning Munch Pedersen som 
menigt medlem.

Valg af delegerede
Michael Kjær Jørgensen, Troldhede, 
Sofus Dupont, Troldhede, Poul Kusk, 
Arla HOCO, Mogens Bøgh Pedersen, 
Arinco, Søren Ebbesen, Holstebro Flø-
deost, John B. Jacobsen, Holstebro Me-
jeri, Leo Berwald, Regionskontoret Nr. 
Vium, Robert Foldager, Holstebro Flø-
deost, Bjarne Thyrrestrup, Holstebro 
Mejeri, Thomas Jørgensen, Arla Arin-
co, Bo Trillingsgaard, Arla HOCO, Ejgil 
Jacobsen, Troldhede, René Fredgaard, 
Arla Foods, Henrik Glerup Andersen, 
Troldhede, Karsten Mose, Holstebro 
Flødeost, Michael V. Bentzen, Troldhe-
de, Charlotte Ruby, Rødkjærsbro Me-
jeri, Jens Korsholm Bendtsen, Arinco, 
Michael Jensen, Holstebro Mejeri og 
Henning Munch Pedersen, Arla Arin-
co.
Suppleanter: Jan Schou, Arla HOCO, 

Generalforsamling i Vestjyllands Mejeristforening 
afholdt den 27. august 2009 
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Virksomhedsbesøg
Kredsformand Bent Hansen bød vel-
kommen til årets generalforsamling 
på Brabrand Mejeri med en speciel 
velkomst til formanden for hovedfor-
eningen Søren Jensen og til Anne-Sofi 
Christiansen, som sidste år overtog 
hvervet efter Kjeld Mark Christensen, 
samt velkomst til pensionskonsulent 
Morten Saustrup, AP-Pension. For-
manden takkede Brabrand Mejeri for 
at lægge hus til generalforsamlingen 
samt for den efterfølgende rundgang 
på virksomheden og middag.

Årets gang
Svend Andersen blev valgt som diri-
gent, og Bent Hansen fremlagde       
bestyrelsens beretning. Mælkeprodu-
centerne har det hårdt med dårlig 
mælkepriser, ikke for gode renter og 
forholdsvis høje foderstofpriser. Flere 
leverandører malker tre gange dagligt 
for at få mere mælk til mejeriet og 
mindre underskud på bedriften. Mæl-

kekvoten er løbende fyldt op og i juli 
blev der produceret 102,68 % af den 
tildelte kvote. Det betyder mere mælk 
til mejerierne og flere mejeriproduk-
ter, der skal afsættes. Da købelysten er 
stagneret/flyttet til lavprisprodukter, 
giver det en dårligere indtjening for 
branchen. Besparelser på omkostnin-
gerne, tilpasninger og afskedigelser af 
personale - især i stabsfunktioner er 
sat i værk. Arla Foods afskedigede i 
foråret ca. 250 medarbejdere og gen-
besatte ikke ca. 50 stillinger. Samtidig 
er næsten al kursusaktivitet og videre-
uddannelse sat på hold. Udsigt til for-
bedringer af priserne og afsætning er 
ikke lige om hjørnet. Resten af 2009 
og 2010 bliver vanskelige at komme 
igennem med lav indtjening og lav 
mælkepris til leverandørerne.
Studieturen til Italien, der ellers var 
arrangeret af Mælkeritidende og Dan-
marks Mejeritekniske Selskab, er aflyst 
på grund af manglende tilmeldinger. 
Mejeriforeningen har pr. 1. juli tilslut-
tet sig den nye organisation Landbrug 
& Fødevarer, efter 97 års virke. Hvad 
der sker fremover, må tiden vise. Dog 
er der givet udtryk for, at den persona-
lemæssige assistance, der ydes i for-
bindelse med planlægning og afhol-
delse af Landsmejeriudstillingen ikke 
bliver berørt. Vi kan konstatere, at 
Mejeriforeningen i forbindelse med 
sammenlægningen har nedjusteret 
antallet af ansatte med ca. 50-60 med-
arbejdere.
Der er også sket ændringer hos Meje-
ribrugets Arbejdsgiverforening, som i 
foråret er fusioneret ind i SALA, der 

fremover skal varetage Arbejdergiver-
foreningens aktiviteter - med få und-
tagelser. En af disse er, at Danmarks 
Mejeritekniske Selskab ikke fremover 
har til huse i SALA´s sekretariat. Fusio-
nen har også her betydet reduktion af 
medarbejderstyrken, og vores kendte 
direktør Morten Gass har valgt at søge 
nye udfordringer og forlader Mejeri-
brugets Arbejdsgiverforening i løbet 
af efteråret.
Morten Saustrup fortalte efter for-
mandsberetningen om nyt fra AP-
Pension. Men formanden bemærkede, 
at finanskrisen også har haft indvirk-
ning på medlemmernes formue i AP. 
På generalforsamlingen i april fik FMF 
mejeridirektør Ole E Hansen, Slagelse 
Mejeri med i bestyrelsen. Han afløste 
Erik Have, Mejeriforeningen.

Medlemsforhold
Kredsen består af 8 aktive, 10 dobbelt-
medlemmer, 8 passive, 36 kontin-
gentfrie, 7 mejeri og 5 firmaer. Dette 
giver ret til 17 delegerede.
 
Kold uddannelsesstatus
Efter oplysninger fra Kold college er 
75 danske + 14 svenske mejerielever i 
år påbegyndt uddannelsen. Ligeledes 
afslutter 78 elever inkl. de svenske de-
res mejeristuddannelse i 2009. Målet 
med 75 nye mejerister årligt er altså 
nået. Blandt procesteknologerne er 
der 26 nye elever i 2009, hvoraf 9 ele-
ver er mejerister.

Udstillinger
Første udstilling blev afholdt på Kold 

Østjyllands formand Bent Hansen 
aflagde beretning.

Generalforsamling i Østjyllands Mejeristforening 
afholdt den 25. august 2009

Brian Bertelsen, Arla HOCO, og Jens 
Frederiksen, Holstebro Mejeri.

Eventuelt
Leo Berwald gav en kort årsstatus om 
Ulykkesforsikringen. 
Jens Erik Maul ønskede en diskussion 
om behovet for en lokalforening pga. 

strukturtilpasningerne, og hvad man 
fik ud af at være en del af en lokalfor-
ening. Søren Jensen svarede og fortalte 
om store og stolte traditioner i mejeri-
bruget. Strukturen i foreningen var 
som ejerne ville have det, og at styrken 
lå i at være lokalt forankret. Som for-
ening er vi med rigtig mange steder - 

bl.a. på årets Landsmejeriudstilling, 
hvor vi har AP-pension med.
Formanden sluttede generalforsamlin-
gen og takkede for fremmødet. 
                      Katrine Vindelbo, sekretær

(Referatet i sin fulde længde kan læses på 
www.mejerileder.dk)
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college i forbindelse med ”Mejeribru-
gets Dag”, der havde temaet ”CO2” på 
dagsordenen. Kredsudstillingen og 
bedømmelse blev samtidig gennem-
ført med ca. 645 forskellige produkter. 
Dagen blev afsluttet med en lille re-
ception under temaet ”Ost og Øl”. Et 
rigtig godt arrangement med delta-
gelse af knap 400 mejerifolk.
Anden udstilling blev afholdt i Ha-
verslev Hallen med forudgående be-
søg hos Nordex, Nørager Mejeri. Me-
jerichef Niels Malling Laursen fortalte 
herefter om mejeriet. Dagen afslutte-
des med præmieoverrækkelse for de 
bedste produkter - i hver sin gruppe 
for året. Også her en god dag med del-
tagelse af knap 200 mejerifolk fra hele 
landet.
Landsmejeriudstillingen blev afholdt 
i november 2008 i samarbejde med 
FoodPharmaTech og over tre dage. I år 
afholdes udstillingen uden Food Phar-
maTech - den 10. og 11. november 
2009.

Delegeretmøde 
- vedtægtsændringer
Foreningen af mejeriledere og funkti-
onærer holdt det 119. Delegeretmøde 
lørdag den 4. oktober i Ringkøbing. 
Her fik vi først et mentalt humoristisk 
kurbad af filosoffen John Engelbrecht. 
Delegeretmødet blev afviklet i god 
ånd, dog uden den store spørgelyst og 
diskussion. Aftenen bød på god fest, 
god mad og stor danseaktivitet. 
Dette års 120. delegeretmøde afholdes 
den 3.-4. oktober i Svendborg med 

Fyns Mejeristforening som vært. Ho-
vedbestyrelsen har i det forløbne år 
gennemgået foreningens vedtægter 
med henblik på at gøre dem tidssva-
rende. Samtidig er det konstateret, at 
kredsvedtægterne er forskellige på 
nogle få punkter. Det ønsker vi at ens-
rette.

Aktiviteter
Vi har haft fire bestyrelsesmøder, hvor 
aktuelle emner er behandlet. Vinter-
festen blev afholdt den 21. marts på 
Dronninglund Kro sammen med 
Nordjyllands Mejeristforening, For-
eningen Danmarks Privatmejerier, 
Dansk Oste- og Smørforening. Der var 
137 deltagere, heraf 28 kom fra Østjyl-
land, hvilket var det halve af året før. 
Det næste arrangement var et besøg 
på Danish Crown i Horsens med efter-
følgende spisning og bowling. Om-
kring 20 medlemmer med påhæng 
deltog i arrangementet. 
Vi arbejder stadig med turen til Itali-
en, som er planlagt i foråret 2010. 
Lykkes det ikke, skubber vi den til 
2011. Prisniveau vil være ca. 7-9.000 
kr. pr. deltager for en uges ophold, 
dertil kommer fortæring. 

Valg til bestyrelserne
Bestyrelsen har i årets løb bestået af: 
Formand Bent I. Hansen, næstfor-
mand Svend Andersen, kasserer Alex 
Salling, referent Michael Wadsager, 
Magnus Søjberg, Torben Jensen og 
Troels Aamann. Suppleant: Kasper 
Aamann.

Svend Andersen, Them modtager ikke 
genvalg til hovedbestyrelsen den 3. ok-
tober. Vi vil fra kredsens side i stedet 
foreslå Alex Salling. Alex har siddet i 
Kredsbestyrelsen - og som kasserer si-
den 2003. Alex har derfor godt kend-
skab til foreningens forretningsgange 
og aktiviteter. Vi håber på, at de dele-
gerede støtter op om vores forslag.
Til Østjyllands kredsbestyrelse var 
Alex Salling, Torben Jensen og Mag-
nus Søjberg på valg. Alle tre blev gen-
valgt. Rita Hornslet blev genvalgt som 
kredsens revisor.
Der var genvalg til Bent I. Hansen og 
Anders Godfred-Rasmussen som re-
præsentanter til Ulykkesforsikringen.

Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Alex 
Salling. Efter en god debat blev både 
formandens beretning og regnskabet 
enstemmigt godkendt.

Valg af delegerede
Troels Aamann, Torben Jensen, Mag-
nus Søjberg, Alex Salling, Michael 
Wadsager, H. C. Larsen, Klaus Gribs-
holt, Søholt Hansen, Rita Hornslet, 
Hans Jørgen Rahbæk, Kasper Aamann, 
Carsten Gellert, Kirsten Sørensen, An-
ders G. Rasmussen, Jørgen Pedersen, 
Villy Jensen og Sten Poulsen.
Suppleanter: Glenn Madsen, Henrik 
Kæmpe, Henning Rasmussen og Mor-
ten Egeberg.
                                Michael Wadsager
(Referatet i sin fulde længde kan læses på 
www.mejerileder.dk)

Østjyllands Mejeristforening har 164 medlemmer. 
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Automation

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 87 20 50 50
Fax +45 87 20 50 69
mail@au2mate.dk
www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik
Odense:  Tlf:  6317 4545
 Fax:  6317 4546
Nr. Sundby: Tlf:  9819 4566
 Fax:  9819 4966
Århus:  Tlf:  8736 1350
 Fax:  8627 1350
Tønder: Tlf:  7472 0502
 Fax:  7372 1410
info@dsautomation.dk
www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe
Søren Nymarks Vej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 89 39 39 39 
Fax  86 29 53 11
process.progress@tetrapak.com

Døre og porte

DAN-doors a-s
Industrivej 19, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf.  87 93 87 00
Fax  86 57 32 90
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk

Emballage

Corona Packaging A/S
Industriskellet 2
2635 Ishøj
Tlf. 43 56 01 00 
Fax 43 73 26 00
office@constantia-corona.com

Tetra Pak Market Area Nordics
Byggnad 306 2-vån
Ruben Rausings gata
SE-221 86 Lund, Sweden
Tlf. +46 46 36 10 00
Fax +46 46 36 30 06

Hygiejne

Vikan A/S
Rævevej 1
DK-7800 Skive
Tlf. 96 14 26 00 
vikan@vikan.com
www.vikan.dk

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Systems A/S
Tinglykke 1
6500 Vojens
Tlf. 74 59 09 77
Fax  74 59 09 76
lc@incool.dk
www.incool.dk

Maskiner og udstyr

APV A/S 
Pasteursvej 1
8600 Silkeborg 
Tlf. 70 278 278 
Fax 70 278 330 
E-mail: apv.nordic@apv.com 
Internet: www.apv.com

Alfa Laval Nordic A/S
Krondalvej 7
2610 Rødovre
Tlf. 44 57 62 00 
Fax 44 57 62 44

Vest:
Albuen 31
6000 Kolding
info.dk@alfalaval.com
www.alfalaval.dk

Centrifugeservice ApS
Visbyvej 46
8600 Silkeborg
Tlf. 23 20 42 24 
Fax  86 80 61 66

Salicath ApS
Dunsbjergvej 20
DK-5900 Rudkøbing
Tlf. 70 27 41 44
Fax  70 27 41 45
salicath@salicath.dk

Højer Ørbæk A/S
Langemose vænget 3–5
5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 15 66
Fax  65 33 16 68
hoejer@hoejer.com

Multivac A/S
Nørrebygade 34, Grejs
7100 Vejle
Tlf. 75 85 34 22
mudk@multivac.dk
www.multivac.dk

Omy
Olssons Machinery
Stationsvej 10
5464 Brenderup
Tlf.: 64 44 13 12
Fax: 64 44 13 92
info@omy.dk
www.omy.dk

PTI A/S
Vennelystvej 2, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 16 33
Fax  97 37 30 70
sf@pti-as.dk
www.pti-as.dk

Tetra Pak Processing North Europe
Søren Nymarks Vej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 89 39 39 39
Fax 86 29 53 11
process.progress@tetrapak.com

LeverandøroversigtLeverandøroversigt
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Membran filtrering

DSS SILKEBORG AS
Bergsøesvej 17
8600 Silkeborg
Tlf. 87 20 08 40 
Fax  87 20 08 90
info@dss.eu
www.dss.eu

GEA Filtration
Nørskovvej 1B
8660 Skanderborg
Tlf. 70 15 22 00
Fax 70 15 22 44
info@geafiltration.dk
www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North Europe
Søren Nymarks Vej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 89 39 39 39 -
Fax 86 29 53 11
process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

Tetra Pak Processing North Europe
Søren Nymarks Vej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 89 39 39 39
Fax 86 29 53 11
process.progress@tetrapak.com

Pumper

Johs. Thornam A/S
Hvedemarken 3–5,
3520 Farum
Tlf. 44 34 20 40
Fax 44 34 20 79
thornam@thornam.com 
www.thornam.com

Tetra Pak Processing North Europe
Søren Nymarks Vej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 89 39 39 39
Fax 86 29 53 11
process.progress@tetrapak.com

Smørteknologi

BDS Technology
Glarmestervej 16B
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 47 80 
Fax 87 22 47 89
bds@gs-as.com
www.gs-as.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S
Tigervej 11
7700 Thisted
Tlf. 97 92 26 22 
Fax 97 91 05 22

Mælkeritidende I/S
Formand
Mejeriingeniør Flemming Aamann
Snekketoften 2‚ 2830 Virum
tlf. 45 85 12 37,
e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening
Formand
Key Account Manager Martin Holst Petersen
Eskebøl Allé 12, 2770  Kastrup
tlf. 38 88 68 32,
e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere 
og funktionærer
Formand
Produktionsdirektør Søren Jensen
Frejasvej 4, 7600 Struer
tlf. 97 85 34 34,
e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd
Nordjyllands Mejeristforening
Projektchef Palle Jellesmark
tlf. 21 49 20 10,
e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening
Mejerichef Bent I. Hansen
tlf. 86 32 60 27,
e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening
Mejerichef Henning Jacobsen
tlf. 97 19 19 04,
e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening
Mejerichef Leif Friis Jørgensen
tlf. 74 64 28 01,
e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening
Faglærer Birger H. Christiansen
tlf. 64 47 41 22,
e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening
Forvalter Jan A. Andersen
tlf. 58 53 40 35,
e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
Tlf. 33 36 88 00
Mandag–torsdag kl. 9–16‚
fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A
Snorresgade 15
2300 København S. Tlf. 70 13 13 12
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes
Centralorganisation
ACs sekretariat
Nørre Voldgade 29, 1358 København K.
Tlf. 33 69 40 40
Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes
Arbejdsløshedskasse
AAKs hovedkontor
Nørre Voldgade 29, 1358 København K.
Tlf. 33 95 03 95
Mandag–fredag kl. 10–14.
Onsdag dog lukket for telefonisk 
henvendelse.



Møde- og udstillingskalender 

Danmark

3. oktober 2009
Foreningen af mejeriledere 
og funktionærer 
120. delegeretmøde
Svendborg

7. oktober 2009 kl. 10.00
Danmarks Mejeritekniske 
Selskab
Virksomhedsbesøg på Thise 
Mejeri

7. oktober 2009 kl. 13.00
Danmarks Mejeritekniske 
Selskab
Generalforsamling på Thise 
Mejeri

8. oktober 2009 kl. 09.30
Dansk Fødevare Forum 
Konference om Food Online
København

9. oktober 2009 kl. 18-24
Kulturnatten
København

10.-11. november 2009 
Landsmejeriudstilling
MCH Messecenter Herning

3. februar 2010
Mejeribrugets Dag
Kold College

2.-4. november 2010 
FoodPharmaTech
MCH Messecenter Herning

Udland

20.-24. september 2009
IDF topmøde 
Berlin

10.-14. oktober 2009 
ANUGA 
Köln

5. november 2009
Society of Dairy Technology
Konference om Dairy Nutri-
tion 
London 

1.-5. marts 2010
AEDIL kursus
Processed and Spread Cheese 
Mamirole, Frankrig


