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28. februar 2020
Frøavlskonsulent Johannes Lomholt fyl-
der 50 år den 28. februar. Johannes er ud-
dannet på Vejlby Landbrugsskole som 
planteavlstekniker og blev ansat i DLF i 
november 1998. Han har i alle årene haft 
Vestjylland som sit område og har været 
med til at udvikle frøavlen i Vestjylland, så 

der i dag er et betydeligt areal med de tre rajgræsarter. Udbyt-
terne ligger på den vandede sandjord på et pænt niveau, og også 
kvaliteten er i orden. 
Johannes er ekspert i vanding og optræder gerne på møder og i 
TV med sin viden om emnet. Han er meget vellidt blandt avlerne, 
og har med sit gode humør og sin slagfærdige facon en god  
kommunikation med avlerne. Johannes bor på en mindre ejen-
dom i Nørup ”øverfor æ slot”, hvor han dyrker lidt frø. Han interes-
serer sig også for avl, produktudvikling og salg af jordskokker. 
Johannes holder sig i form ved løb og oldboys fodbold. Han er 
værdsat blandt sine kolleger i konsulentgruppen og er altid klar 
til at hjælpe og sætte lidt humør på hverdagen. 
Vi ønsker Johannes et stort tillykke med dagen.   

25 ÅRS JUBILÆUM

28. februar 2020 
Bestyrelsesmedlem i DLF AmbA, Anders 
Frandsen, fylder 60 år den 28. februar 
2020. Anders blev valgt til DLF AmbÁ s  
bestyrelse i oktober 2012. 
Fra Søbjerggård, der ligger i udkanten af 
Borup på Midtsjælland, driver Anders  
sammen med hustruen Dorthe og deres to 

sønner, Jacob og Simon, en moderne og veldrevet planteavls- 
bedrift på 1450 ha samt en svineproduktion på 8500 slagte- 
svin pr. år. Anders er en dygtig, engageret og erfaren frøavler 
med engrapgræs, strandsvingel, hvidkløver og alm. rajgræs i 
sædskiftet. Bedriften er kendetegnet ved altid at være i udvik-
ling og er præget af velholdte bygninger og ryddelighed. 
I bestyrelsen kender vi Anders som en person, der deltager  
aktivt og sikrer en god dialog i bestyrelseslokalet. Anders kom-
munikerer meget direkte og hans fokus er rettet mod at sikre, at 
avlerne betales godt, samtidigt med at virksomheden udvikles, 
så DLF vil blive ved med at være et stærkt aktiv for fremtidige 
danske landmænd. Anders er yderst vellidt og afholdt blandt  
bestyrelseskollegerne både som sparringspartner og i sociale 
sammenhæng. Vi ønsker Anders tillykke med fødselsdagen og 
takker samtidig for en stærk og engageret indsats i DLF. 

Christian Høegh-Andersen

60 ÅRS FØDSELSDAG
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Jeppe Støchkel Jeppesen (29) er ansat 
som frøavlskonsulent i avlsafdelingen med 
arbejdsplads i Benløse. Han er født og op-
vokset på Lolland på en gård med plante-
avl og produktion af slagtesvin. Efter gym-
nasiet læste han erhvervsøkonomi, HA 
(mat.), på CBS i to år, hvorefter han har ud-
dannet sig til agrarøkonom på Dalum Land-

brugsskole. Efter endt uddannelse var han ansat på Rosenfeldt 
Gods ved Vordingborg, og de seneste par år har han arbejdet for 
Ingleby Farms i Baltikum. Jeppe skal indgå i frøavlsteamet og  
assistere med en række opgaver og projekter. Han bor ved Køge 
sammen med sin kæreste. 
Vi ønsker Jeppe velkommen og held og lykke med jobbet i DLF.

21. februar 2020
Lotte Lippert Rolandsen, kontorassistent, Højme

50 ÅRS FØDSELSDAG

11. marts 2020
Martin Damsbo Nielsen, kontorassistent, Højme

1. januar 2020 
Flemming Pedersen, lagerarbejder, Randers

21. februar 2020
Johnny Søndergaard Pedersen, lagerarbejder, Benløse

4. marts 2020
Rene Kent Kristiansen, lagerarbejder, Højme

1. marts 2020
Frøavlskonsulent Kristian Christophersen 
kan den 1. marts 2020 fejre sit 25. års jubi-
læum i DLF.  Kristian er uddannet driftsle-
der og arbejdede i mange år i denne funk-
tion på godser i Jylland og på Sjælland, 
inden han blev ansat i DLF. 
Hans område har i alle årene været Thy, 

Mors, Salling og Vesthimmerland. Kristian har stor viden  og prak-
tisk erfaring med frøavl og planteavl generelt, og han øser gerne 
af sin viden til avlere og kolleger. Det har blandt andet givet sig 
udslag i en populær YouTube video om høst af frø, hvor Kristian 
gennemgår processen.   
Kristian har en meget kontant facon, og hans avlere er aldrig i 
tvivl om, hvad hans råd er i en given situation. Alm. rajgræs er 
den store art i det nordvestjyske område, og her er Kristian på 
hjemmebane. 
I fritiden har han stor glæde af sine to sønner og de syv børne-
børn. Desuden er Kristian en passioneret folkedanser, så der bli-
ver lagt mange timer i danselokalet. Vi ønsker Kristian et stort 
tillykke med dagen.  


