
Lucerne bliver sammen med kløvergræs motoren i produktionen 
af protein til det nye bioraffineringsanlæg i Nybro
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Frisk græs, kløver og lucerne fra 2.000 ha
Når projektet er etableret, vil det omfatte dyrkning af kløvergræs og 
lucerne på ca. 2.000 hektar, en central forarbejdningsenhed, der kan 
producere koncentreret protein, ensilage, græssaft og et restpro-
dukt, der kan bruges til biogasproduktion. Det er planen, at der i alt 
skal produceres ca. 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof.
I første omgang er det målet at lave protein baseret på økologiske  
afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske pro-
duktion baseret på lokalt produceret protein. 
Vardes borgmester, Erik Buhl Nielsen, glæder sig over aftalen, der 
fastholder arbejdspladser i området og samtidig bidrager til den  
bæredygtige udvikling af landbruget.
”Det er en god nyhed for Varde kommune og for landbruget, at Nybro 
Tørreri fremover skal danne rammen om produktionen af grønt pro-
tein med en bæredygtig profil. Det harmonerer med vores ønske om 
at bidrage til den bæredygtige udvikling, ” siger Erik Buhl Nielsen.  

Når det nye bioraffineringsanlæg er etableret, vil det kunne aftage friske råvarer 
fra 2.000 hektar kløvergræs- og lucernemarker med proteinsorter fra DLF 

Anders Udsen er den 1. august til-
trådt som ny frøavlskonsulent på 
Sydfyn og Langeland. Han afløser 
Vera Jacobsen, som har valgt at 
stoppe  i frøbranchen. 
Anders kommer fra en stilling som 
driftsleder på Oreby og Berritz- 
gaard Gods ved Sakskøbing. Her har 

han været ansat i 10 år.  
Anders stammer fra Brenderup på Fyn, og efter sin ud-
dannelse på Dalum Landbrugsskole med Grønt Diplom, 
var han ansat på flere fynske godser inden han rykkede 
til Lolland. Anders har stor erfaring med dyrkning af  
græsfrø og bringer en solid ballast med sig i sit nye job. 
Han er gift og har en søn på tre år. 
Vi ønsker Anders velkommen og held og lykke med jobbet 
i DLF.

Ny frøavlskonsulent tiltrådt
Den 1. juli 2020 var der i Holeby af-
skedsreception for Niels Mikkelsen 
med deltagelse af  medarbejderne i 
Holeby, tidligere kolleger og gæster. 
Truels Damsgaard, Christian Høegh-
Andersen, Hans Christian Ambjerg, 
der er ny administrerende direktør i 
MariboHilleshög, og procesleder 

Lisbet Vestergaard roste og anerkendte Niels’ resultater som leder og 
kollega i hans tre årtiers engagement i sukkerroebranchen. Niels var 
frontløber i forbindelse med DLFs overtagelse af sukkerroeforretnin-
gen fra Syngenta i 2017, og han slutter karrieren af som formand for  
Roefrøsektionen i brancheorganisationen Dansk Frø samt medlem af 
DLFs koncerndirektion. 
Niels takkede alle i sin afskedstale og ønskede det bedste for sukker-
roebranchen og menneskene deromkring. 
Han og hans kone Marianne er nu klar til et nyt kapitel i deres liv.

Afsked med Niels Mikkelsen
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