
Jordbrugsteknologerne  i  Danmark! 

                                              Netværk  50+  på  Hobroegnen! 

Fredag  den 18  marts  2016  havde  vi  2  virksomhedsbesøg med  deltagelse af 34 medlemmer og 2 gæster. Dagen  
var i fineste forårshumør med højt solskin , et rigtigt vejr til besigte de udendørsfaciliteter vi kom i forbindelse med.  
Første besøg var hos ejeren af Dansk Stålindustri  i daglig tale kaldet DS-gruppen. Ejeren Svend Møller Hansen har 
også  investeret i landbrug og vores mødested var Trinderup Gods som han havde erhvervet fra Spritfabrikkerne i 
1988. Vi blev beværtet med kaffe og brød ved ankomsten kl. 10,30  og indtil 11,45    gennemgik Svend Møller Hansen 
hvordan han efter 7 års skolegang og et efterskoleophold har oparbejdet Dansk Stålindustri. De fleste hovedpunkterer 
er beskrevet bagi det udleverede prospekt. Vi fik en detaljeret gennemgang ved hjælp af powerpoint og mange kvikke 
bemærkninger. Selvom det det kan være tørt stof var det mit indtryk at også damerne syntes det var interessant. 
Uden at skal gå i for mange detaljer så er det fantastisk, at  en 15årig  knægt med førnævnte skolegang og en 
smedeuddannelse i løbet af 55 år fra ingen ting har oparbejdet en virksomhed der mig bekendt er den 8. største 
virksomhed  i  Nordjylland.  Før han i 2014 solgte vindmølletårnfabrikken i Sønderjylland var omsæt ningen  godt 2,1  
mia.  og beskæftigede 1500 m/k.  Han havde på et tidligt tidspunkt købt en betonelementfabrik således at man kunne 
levere næsten nøglefærdige  bygningsværker. Bl. det som  DS har opført er Operaren i Kbh., Brøndby Stadion, Bjerget i 
Ørestaden, Logistikparken i Aarhus og  Aarhusegnens Andel's nye foderfabrik.. 
Det var sønnen Mads Møller Hansen - som nu er adm. direktør - der syntes at koncernen var ved at blive for stor og 
uoverskuelig. I dag består DS-gruppen af 4 produktionsselskaber i Hobro og 2 salgselskaber i henholdsvis Tyskland og 
Norge. Der beskæftiges  450  og oms. godt 1,3 mia.  DS-gruppen er i dag  selvfinancierende og dermed i princippet 
gældfri. Som han sagde, han havde en god ballast med hjemmefra. Som hans far havde sagt: Svend du skal ikke købe 
noget du ikke kan betale, og hans mor havde sagt: Svend, din pung og din kone  skal du ikke låne ud. Så det er ikke 
altid, at en fin uddannelse er bedre end flittighed og fornuftig brug af de evner og lyster som man har for at frembrin- 
ge  et milliardforetagende. Som han selv siger: Vi som sad  bagerst i klassen kender livet, derfor tør vi også mere. 
 
Kl. 12 fik vi  af værten serveret øl, vand og snaps til vores medbragte frokost. 
Derefter viste markdriftlederen Peer Skov rundt på virksomheden Comsoil som drives i udbygningerne på Trinderup. 
Comsoil modtager spildevandsslam fra en del kommuner i Nordjylland. Slammet gennemgår her en  opvarmnings- 
proces  i 28 dage og er herefter kim-og bakteriefri. Det blandes herefter med  grenaffald fra genbrugspladserne til et 
jordforbedringsprodukt. De havde i opstarten brugt det fortrinsvis på Trinderups arealer med  ca. 5 t. pr. ha. Der er   
nu så meget gang i foretagendet at andre kan hente eller få det leveret  mod betaling af fragten. Der var pt. lige ansat 
en kemiingeniør til at arbejde med yderlig udvikling  rettet imod havefolket. 
(Salg i små poser til en masse penge). 
 
Kl. 14,30 mødtes vi i cafeteriet på Voldstrup Golfcenter. Her fortalte Erik Ugilt Hansen beredvilligt om, hvordan  han 
 som dyrlægesøn der på egnen som dreng havde hjulpet med at passe faderens  minkfarm  og at han for sine  
konfirmationspenge købte de første mink i egen regning. Da faderen ikke havde landbrug  men var dyrlæge lå det 
ligesom i kortene, at skulle have en uddannelse, hvilket blev en læreruddannelse. Denne blev brugt i 6 år. Han var i 
1974 blevet så meget involveret i minkproduktion og nu også dambrug at arbejdet var bedre anvendt her og da 
hustruen også var lærer måtte det kunne gå at han blev selvstændig. 
Han havde allerede mens han gik på seminariet købt en mindre ejendom som han passede samtidig med at han var 
lærer. Sit første dambrug havde han startet på et jordstykke hans far havde købt ved Simested Å men tabte interessen 
for. Senere købte han 5 dambrug som hørte til Volstrup og da Volstrup i 1984 blev til salg købte han den selv om 
hustruen ikke var meget for at flytte fra Hobro og ud at blive landmandskone. Allerede året efter fik den fuld gas med 
svineproduktion. Den besætning der fulgte med ved overtagelsen var meget plaget af nysesyge, så der blev saneret til 
SPF og udvidet fra 300 til 500 søer. Produktionen på Voldstrup omfattede nu 4 ben, nemlig: 1: markbrug på 650 td.ld., 
2: Svineproduktion på basis af 500 søer, 3:  Minkproduktion 3.800 tæver og 3.800 på farm i Nørager, 4: Dambrug.        
I 2006 kommer sønnen  Jeppe -  påbegyndt både økonom og ingeniørstudie uden at gøre dem færdige - hjem og et 
glidende generationsskifte påbegyndes. Den nye generation kommer med nye ideer. Han syntes, at de skulle etablere 
en golfbane på arealerne vest for gården kaldet Kina. Som sagt så gjort. 
Men som Erik sagde, selvom jeg måske syntes det lød tosset så ville jeg ikke være en tvær gammel bag-stræberisk far, 
så jeg sagde OK og det sørger du for. 2 år senere var golfbanen klar til indvidelse. Der er idag 600 medlemmer. Så i dag 
produktionen anderledes ud end da de startede.  1: den resterende del af markbruget er lejet ud. 2: Det samme er 



dambruget. 3: Minkfarmene kører videre. 3.800 tæver på Volstrup og det samme i Nørager. 4: Golfbane med 
tilhørende restaurant, butik og indendørs bane. 5: Fiskedam, put and take, 6: Ferielejligheder, 7:  Rullegræsproduk-   
tion  8:  Vindmøller(dels egne og udleje af plads  til  andre). 
Her år 2016  er sønnen  Jeppe m. familie ejer  af  50  af  Volstrup  med aktiviteter. 
 
Kl.  18,00  spiste  vi  en dejlig  buffet i golf  restauranten som  familien  selv  driver  og kl.  ca.  20,00  var  det 
slut  på  en vellykket  dag med besøg  på  2  meget  spændende  virksomheder  og  deres ejere.  
 
Bjarne  Jensen/ Mogens Fiil 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Trinderup gods  omfatter  ca.  700  ha  planteavl  -  hovedsaglig drevet  ved  hjælp  af  maskinstation - samt ca.  250  ha  
skov  og består af  3  gårde  +  det  løse.  Selve  den historiske Trinderup - som i  1600-tallet i en periode  var eget af 
den sagnsomspundne  Marie Grubbe -  hvor driftslederen Peer  Skov  bebor  den  smukt restaurede  hovedbygning, 
Thostrup  Hovedgaard  hvor  Møller  Hansen  selv  bor  og  har  2 mand  til at  restaurere gl. biler,  en af hans hobby's  
og  så  Mosegaard  hvor  der  opdrættes  slagtekyllinger - 225.000 i hver  ombæring. Der  bjerges  ca. 3.500 big baller  
halm som anvendes til opvarmning af Trinderup, kylling-staldene  samt fabrikkerne  i  Hobro.  Møller Hansen - der 
anslås  at være god for  2,5  mill - står i dag for produktudvikling, udlejning af ejendomme, financielle  aktiviteter  og 
landbruget. Han har altid haft forkærlighed for landbrug  men er skuffet over  at politikere og administration viser så 
ringe respekt for erhvervet som  efter hans  mening  er meget vigtigt for landets totale økonomi. 
Det kan tilføjes  at  han er økonomisk  hovedmand bag Hobro's opstigning i fodboldens verden  og at han adskillige 
gange  har deltaget i cykelløbet  Århus - København  bl.a. sammen med Erik Ugilt  Hansen. 
  
Ugilt Hansen har - udover hvad der er skabt på Volstrup - brugt mange kræfter på organisationsarbejde på 
landbrugsrelaterede områder og nogle af hans teser er, at det er meget vigtigt  at hele bestyrelsen og  ikke 
bare formanden er orienteret  samt at kunden altid  er den  vigtigste.  Han mener heller ikke at landbruget 
har fået den plads i samfundet som det burde og sagde direkte at erhvervet  på miljøområdet var blevet ført bag lyset  
af naturstyrelsen og amterne. Han har selv måtte betale  store beløb  i bøder og konfiskation  for påstået  overfodring i 
dambrugene. I  2011 udtrådte han af bestyrelsen for pelsdyravlerne efter at han gennem et par år havde været udsat 
for et voldsomt mediepres hvor TV2's Operation X og også DR's TV-avis   beskyldte ham for  mishandling af minkene, 
hvilket  iflg. ham selv var aldeles ubegrundet. Men at han  har været og er vel stadig en kontroversiel  person som ikke 
har været bange for at tage kampen op mod myndigheder og andre  når det gjalt   miljøspørgsmål og landbrugets 
rammevilkår i det hele taget kan ikke diskuteres. Måske derfor han kom så meget i vinden.                                                                                                                                                                                    
Mit indtryk af ham er en meget tiltalende person som ved flid og dygtighed  fra barnsben af  har sat en masse i gang 
og skabt store værdier  for  samfundet  men også for sig selv og sin familie. Han har over 100 mill. i sit private 
holdingselskab.  Han er et udpræget familiemenneske, har seks børn, en stor flok børnebørn  og fryder sig over  at de 
bor  3  generationer  under samme  tag  og  der er  nogen til at føre  aktiviteterne  videre. 
Der findes på nettet nogle  - synes jeg meget spændende artikler -  om  de enkelte personer i  familien på Volstrup. 
(søg under Erik Ugilt Hansen).  
 
Til sidst  en stor tak  til  Bjarne  for  dette utroligt spændende arrangement  og  til  Anna  Ruth  fordi hun    
holder fast på  at  vi  også skal  synge.  Det synes jeg at fremtidige  tovholdere  skal  skrive sig på sinde. 
 
Mogens Fiil                                                                                                                                    
 

Fremtidige  arrangementer: 

20.  maj  det  for  længst  annoncerede  arrangement   omkring  Skrydstrup  og  Gram. 

23.  september   arrangement  på  Brandekanten.  Kartoffelmelsfabrik,  Søby  Brunkulslejer mm.  N.J. Nagel er 
tovholder. 

Maj - juni  2017. Bl.a.  Sejet Planteforædling  m.  Horsens  og Juelsminde.  Erling Hisselholm  er  tovholder.   

Et  arrangement  på  Fyn  m. Thomas  Nørgaard  som  tovholder  er  vist  også  i  støbeskeen.                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


