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50 ÅRS FØDSELSDAG
19. oktober
Lars Bo Christensen, Lagerarbejder, Højme

13. november 2020
Kim Havmark, Lagerarbejder, Benløse

60 ÅRS FØDSELSDAG
24. november 2020
Søren Wibholm Just, næstformand i DLF AmbA 

Søren Wibholm Just fylder 60 år den  
24. november 2020. Han blev valgt til 
DLF AmbA’s bestyrelse i oktober 2009.

Søren driver en moderne landbrugs-
virksomhed på 850 ha sammen med 
hustruen Charlotte og sønnen Johan 
fra bopælen Torsmark, der ligger mel-
lem Skive og Spøttrup i Salling. Familien 

driver en stor produktion af læggekartofIer på 160 ha, der  
hovedsageligt afsættes gennem Danespo. Udover kartofler i 
markplanen er der avl af spinat og græsfrø samt både konven-
tionelt og økologisk korn, raps og hestebønner. 
På Torsmark bliver opgaverne altid udført på det mest optimale 
tidspunkt, og det bærer de velpassede afgrøder tydeligt præg 
af. Familien har en klar målsætning om at bæredygtighed, løn-
somhed og daglig trivsel skal være i højsædet for at drive et  
moderne landbrug.
 

Agronom Jørn Lund Kristensen rykker 
nu fra DLFs salgsafdeling til avlsafde-
lingen for at stå i spidsen for frøavlen i 
DLF. 
Han vil fremover overtage ansvaret for 
at planlægge, lede og eksekvere DLFs 
frøproduktion i Europa, og DLFs avlsor-
ganisationen i Danmark og Holland vil 
rapportere til ham. 

Jørn kom til DLF i 1993, og han er med sine faglige og person- 
lige kompetencer og erfaringer godt klædt på til at lede avls- 
afdelingen. 
Han har de seneste otte år haft ansvaret for DLFs salg til land-
bruget i Danmark, og siden 2019 har han stået i spidsen for 
DLFs salg til det danske marked. 

Jørn Lund Kristensen skal lede DLFs frøavl 

Inden han kom til salgsafdelingen, havde han gennem to årtier 
opbygget en omfattende viden om frøproduktion i avlsafde- 
lingen, hvor han i en årrække var frøavlskonsulent på Stevns 
med base i Herfølge og på forædlingsstationen Boelshøj. 

Jørn afløser Anders Mondrup, der fortsat vil varetage forskellige 
nationale og internationale opgaver i DLF. Jørn forventes at  
tiltræde sin kommende stilling i begyndelsen af 2021, når DLF 
har fundet en afløser til jobbet som markedschef i Danmark. 
I mellemtiden vil Anders i den kommende tid sikre en god over- 
levering af opgaverne. 

Jørn er kendt for sin lune, energi og smittende humør. Fra  
hjemmet i Rønnede, bliver fritiden brugt på at holde sig i form, 
gerne med løb og havearbejde og samvær med hustruen Anja og 
parrets to sønner. 

Søren blev næstformand i bestyrelsen for DLF AmbA i 2013, en 
post han altid har lagt store ressourcer i. Et af de vigtigste 
grundlag for Sørens bestyrelsesarbejde er, at både avlere og 
virksomhed skal have det godt. Samtidig med at avlerne bliver 
betalt godt for deres avl, skal firmaet tjene tilstrækkeligt til, at 
der er råd til ekspansion, når muligheden byder sig. For Søren er 
det vigtigt, at virksomheden følger med tiden og trimmes til 
kommende generationer. 

Søren er yderst vellidt og afholdt blandt bestyrelseskollegerne 
både som sparringspartner og i sociale sammenhæng, hvor han 
holder højt humør. Vi ønsker Søren tillykke med fødselsdagen og 
takker samtidig for en stærkt engageret indsats i DLF.

Christian Høegh-Andersen

60 ÅRS FØDSELSDAG
7. december 2020
Morten Jørgensen, Lagerarbejder, Højme

Kilde: DLF ProduktionsDATA  
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