
15

Tidsskrift for Frøavl  5/2020

6. april 2020
Adm. direktør ved Danespo A/S, Jens 
Holstborg, fylder 50 år den 6. april 2020. 
Jens kom til Danespo i 2017 efter at han i 
10 år havde stået i spidsen for i DSV-Frø, 
og han ledede DSVs internationale divisi-
on for kløver- og græsfrø de sidste tre år. 
Jens har stor erfaring med planteforæd-

ling, forretningsudvikling og international handel,  og selvom 
han er ny i kartoffelbranchen, har han på kort tid tilegnet sig en 
solid viden om den gode knold og om markedet. Han er både god 
og hurtig til at sætte sig ind i tingene, og han er meget respekte-
ret og vellidt som leder og for hans klare holdninger og anerken-
dende stil. 
Lige nu har han fokus på at udvikle en ny strategi for forret- 
ningen, der skal sikre den fortsatte udvikling af Danespo som 
førende leverandør af kartofler i Nordeuropa og i store dele af 
verden. Tillykke med dagen!

Truels Damsgaard

50 ÅRS FØDSELSDAG

Der blev holdt den nødvendige afstand, og alle passede på hinanden 
under udleveringen af roefrøet.

Ny direktør i MariboHilleshög 
Hans Christian Ambjerg vil fremadrettet 
stå i spidsen for MariboHilleshög. Han er 
tiltrådt den 1. april 2020 og afløser Niels 
Mikkelsen, CEO i MariboHilleshög, der har 
besluttet sig for at gå på pension. Hans 
Christian er kemiingeniør har arbejdet  
inden for fødevareingredienser i 30 år. 

Han har stor international ledelseserfaring i hele værdikæden 
fra R&D til produktion, marketing og salg med vægt på stra- 
tegieksekvering. 
Han har senest arbejdet hos Doehler, en tysk ingrediensvirk-
somhed, og har før det været ansvarlig for DSM’s ingrediens- 
forretning. Inden da har han haft ledelsesposter i Borealis og 
Chr. Hansen. 
Hans Christian er gift, bor på Møn og har fem voksne børn. 
Niels Mikkelsen vil i de kommende måneder sikre en god over-
dragelse af ledelsen af MariboHilleshög til Hans Christian. Vel-
kommen til Hans Christian og held og lykke i MariboHilleshög!

Truels Damsgaard

17. april 2020
Christina Jul Jensen, Logistikassistent, Roskilde
Katja Lamborg, Produktchef, Højme

24. maj 2020 
Frøavlskonsulent i Syd-, Sønderjylland og 
Vestfyn, Finn Nørgård, fylder 50 år den 
24. maj 2020. Finn blev ansat i DLF i 2008, 
og inden da var han planteavlskonsulent 
med speciale i grovfoderproduktion og 
salgsafgrøder. Finn er en meget kompe-
tent frøavlskonsulent, som altid har et 

klart svar på en given problemstilling. Han er meget kontant i 
sin rådgivning, hvilket avlerne sætter pris på. Finn er pligtopfyl-
dende, og han følger sine arbejdsopgaver helt til dørs. Han har 
gode diplomatiske evner, og hans kolleger værdsætter hans 
fine væremåde og faglige input til teamet. Og Finn kan altid le-
vere et godt fagligt og nytænkende indlæg til vores avlermøder. 
Han bor i Trelde med familien, og i fritiden sørger han for at holde 
formen i top med en times daglig motion og løb. 
Tillykke med dagen!   

Vi er igennem den første salgssæson i Danmark, hvor land- 
mændene har kunnet købe roefrø direkte hos MariboHilleshög, 
enten online på webshoppen www.maribobeetshop.dk eller ved 
kontakt. 
Trods en meget sen dispensation til bejdsemidlet Gaucho lyk-
kedes det for MariboHilleshög at få bejdset alt frø til det danske 
marked, og MariboHilleshög var det første frøfirma, der var klar 
til at levere Gaucho-bejdset til roeavlerne. 
Det er første sæson, at de danske sukkerroedyrkere har kunnet 
købe roefrø direkte hos MariboHilleshög og gennem deres frø-
avlskonsulent. Det har omkring 375 dyrkere benyttet sig af, og 
2/3 af dem har fået udleveret roefrøene direkte fra fabrikken. 
Alt er gået over forventning, takket være en kæmpe indsats af 
alle, der har deltaget i hele leveringsprocessen.

God start på direkte salg af 
roefrø på det danske marked

12. februar 2020
Arne Nielsen, site manager, Lindsay, Ontario, Canada 
(udstationeret) – Et forsinket tillykke!
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