
15

Tidsskrift for Frøavl  1/2021

Ny rapstrader i DLF
Nicolai R. M. Blach er tiltrådt stillingen som ny raps- 
trader i DLF med ansvar for prissætning, behand-
ling, lagre, logistik og salg af olierapsfrø i DLF. 
Nicolai kommer fra en stilling som Commodity  
Broker hos UniMerchants i Hedensted, hvor han har 
arbejdet med handel mellem danske og udenland-
ske grovvareselskaber med hovedansvar for foder-
korn, maltbyg og biprodukter fra agroindustrien. 

Han er uddannet Jordbrugsteknolog samt bachelor i Farm Business  
Management og har et godt international kendskab til landbrugets for-
hold fra flere års arbejdsophold i udlandet. 

50 ÅRS FØDSELSDAG 
18. august 2021 
Ann Mortensen, Lagerarbejder, Højme

23. august 2021 
Rikke Skovbo Minke, Receptionist, Roskilde

6. september 2021
Jan Thygesen, Driftleder, Højme

18. september 2021
Christina Sjelle Hall Lund, Forsøgsmedhjælper, DP

22. august 2021
Jørgen Hansen, Head of Basic Seed, Højme 
Efter 16 år som frøavlskonsulent på Fyn, blev  
Jørgen i 2010 udnævnt til avlsleder, og han har  
siden 2015 helliget sig basisfrøafdelingen 100 pct. 
Han har en stor berøringsflade til DLF-afdelinger i 
Danmark og i udlandet og med samarbejdspartnere 
i Europa. Jørgen er meget seriøs omkring basisfrø-

opgaven og tager selv ud sammen med frøavlskonsulenterne for at 
tjekke basisfrømarkerne og få aftalerne på plads. Når nye sorter skal 
startes op er det også Jørgen der med sikker hånd sikrer de rigtige 
mængder i den rette kvalitet. 
Fritiden bruges bl.a. på hobbylandbruget ved Kerteminde sammen med 
hustruen Lene. De tre voksne børn er fløjet fra reden. Jørgen holder sig i 
form ved både håndbold og fodbold samt ikke mindst skiløb om vinteren 
sammen med familien.

Nye navne i DLFs koncernledelse
Jette Juel Halberg, Senior Vice President & Head of HR, og Hans Christi-
an Ambjerg, Executive Vice President MariboHilleshög, er pr. 1. juli ind-
trådt i den øverste koncernledelse i DLF. 

Jette Juel Halberg har siden februar 2020 stået i 
spidsen for DLFs HR aktiviteter globalt, og hendes 
indtræden i koncernledelsen understreger en fort-
sat prioritering og udvikling af dette område. Jette 
Juel Halberg er uddannet cand.merc.int. og kom til 
DLF efter en lang karriere indenfor HR, organisa- 
tionsudvikling og kommunikation i Novo Nordisk. 

Hans Christian Ambjerg har siden april 2020 været 
adm. direktør i MariboHilleshög-koncernen, og hans 
forståelse for at omsætte resultater fra forskning 
og udvikling til værdi for kunderne i markedet vil 
være et aktiv i koncernledelsen. Hans Christian Am-
bjerg er Civilingeniør, Kemi og Executive MBA. Han 
har en stor global erfaring inden for fødevare og  
fødevareingredienser, hvor han har været i topledel-
sen hos blandt andet DSM, Borealis og Chr. Hansen.

Truels Damsgaard

60 ÅRS FØDSELSDAG 
13. august 2021 
Annette Pia Harpsøe, Laborant, DP

23. august 2021 
Henrik Bremholm Larsen, Lagerarbejder, Benløse

8. september 2021
Jesper Mollerup Sørensen, IT Support, Roskilde

16. september 2021 
Jimmy Nielsen, Lagerarbejder, Højme

16. september 2021 
Jan Petersen, Lagerarbejder, Benløse

30. september 2021 
Stig Oddershede, Kommunikationschef, Roskilde
Stig blev ansat i Dansk Frøhandel Trifolium-Silo i 
1987 og blev året efter en del af det nyetablerede 
DLF-TRIFOLIUM A/S. Udgangspunktet var frøavl; 
som frøavlskonsulent i Herfølge Frø med Stevns 
som aktionsområde og sidenhen som avlschef for 
Lolland-Falster og Møn. I 2010 blev han udnævnt til 

kommunikationschef, herunder redaktionschef for Tidsskrift for Frøavl. 
Stig er en utrolig god formidler af såvel fagligt stof som virksomheds- 
historier. Han var omdrejningspunkt for vores PR-aktiviteter vedr. det 
danske sportsgræs til EURO 2020, hvor DLF blev sat på landkortet over 
for en meget bred målgruppe. Han er altid klar med formidling af store og 
små historier internt i Danmark og globalt i DLF koncernen, til tider med 
skæve vinkler. Qua sit humør og sin personlighed er Stig meget vellidt og 
han er en kulturbærer i organisationen. Han er vores huspoet, ordstyrer, 
forsanger til generalforsamlingen samt honningformidler, da blomster 
og bier altid har stået hjertet nær. Uden at afsløre for meget kan det 
nævnes, at Stig i øvrigt sjældent er den første, der går i seng ved virk-
somhedsarrangementer.

Truels Damsgaard

40 ÅRS JUBIL ÆUM 
10. august 2021
Merete Hansen, Administrationschef, Højme  
Merete startede karrieren hos Dæhnfeldt i 1981 og 
fortsatte i Prodana, da DLF overtog Dæhnfeldts 
markfrøafdeling i 1990. I 2015 blev Merete ud-
nævnt til administrationschef, da hjemmemarkeds-
salget blev samlet i Højme. Her står hun – sammen 

med teamet på salgskontoret – for ordreafviklingen til landbrugskun-
der, som primært serviceres af grovarebranchen, vores professionelle 
plænekunder, kommuner og anlægsgartnere samt vores privatkunder, 
som serviceres gennem byggemarkeder, detailkæder og planteskoler. 
Hun sørger også for, at logistikken med intern produktion på øvrige DLF 
afdelinger og indkøbte varer kører som smurt.
Merete er meget serviceminded, og hun har et fantastisk godt overblik, 
der sikrer, at ingen kunder kommer forgæves til hende. Et stort tillykke 
med jubilæet!

N Y T  O M  N AV N E


