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Tema: 

Visioner

Elmegaarden i Sommersted ved Haderslev 
sadlede for femten år siden om til at blive 
mere turistvenlig. I dag tilbyder gården 
bondegårdsophold i ferielejligheder og har 
over 1.000 overnatninger om året. Ca. 20.000 
børn og voksne besøger hvert år gården, 
og i gårdbutikken sælger landmanden 
hjemmelavede pølser, pålæg, ost, Here-
ford-kød, lam og frilandsgrise. En gammel 
hestestald tæt ved hovedbygningen er 
bygget om til forsamlingshus.

- Vi har 150 selskaber om året, som min 
kone laver mad til. Og tyve af omegnens 
unge piger og kvinder har et fast deltidsjob 
med at komme og servere. Men mit 
hjertebarn er vores nye mejeri, hvor vi laver 
ost, is og smør. Vores mål er at lave 

Danmarks bedste ost, 
og vi er godt på vej, for 
vi fik en guldmedalje for 
osten ved landets 
mejeriudstilling i 
Herning sidste år, siger 
Ryon Petersen, der 
kalder sig selv for 
oplevelseslandmand.

Gården omsætter årligt for ca. 4 mill. kro-
ner. Jorden dyrkes stadig, men en stor del 
må ikke sprøjtes og gødes, fordi den ligger 
i et miljøfølsomt område. Så her går de 
frilandsgrise, lam og Hereford-kvæg, der 
danner grundlag for salget i gårdbutikken. 
Gården har også heste, kaniner, høns, 
geder, gæs, ænder, hunde og katte, som er 

med til at give en god og nær oplevelse for 
de besøgende. 

- Man taler så meget om, at tingene går i 
stå i udkants-Danmark, men det handler 
bare om at samle op og se at få tingene 
gjort, siger Ryon Petersen. 

Mangfoldig udvikling i Danmark: Vi skaber nye alliancer og produkter i 
tæt samarbejde med partnere udenfor sektoren.

Landbrug med oplevelser

Hos den økologiske svineproducent 
Risbjerg Landbrug på Fyn er gårdens 300 
søer i tæt pagt med naturen. De går ude 
hele året, også når de er drægtige, hvor de 
bor i fælles hytter med plads til 6-8 søer. En 

uge før de farer, 
får de deres egen 
lille fold og en 
hytte for sig selv.

- Vi har valgt den 
her produktions-
form, fordi vi 
trives med at 
have grisene på 
den her måde – 
og grisene trives 
med os. Og på 
den måde får vi 

en god værditilvækst på de enkelte grise i 
stedet for at udvide produktionen til det 
dobbelte, siger svineproducent Hans Erik 
Jørgensen.

- Men det er ikke fordi, vi mener, at det her 
er den eneste måde at gøre det på og at 
alle skal være økologiske, understreger 
hans hustru Kirsten Rasmussen. 

Gården producerer årligt 6.000 økologiske 
svin. Ifølge svineproducenten er der god 
økonomi i det økologiske, og han mener, at 
der er en god fremtid for produktionsfor-
men, fordi mange forbrugere vægter de 
bløde værdier og storytelling højere end 
før.

Parret oplever stor accept fra omverdenen 
– også fra naboer og børnehaver, som 
følger meget med i grisenes liv i dagligda-
gen. 

Made in Denmark: Fokus på forædling og merværdi i erhvervets traditionelle produkter til 
både hjemme- og eksportmarkeder.

Gris i eget hus
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DLG, som er Danmarks største grovvare-
selskab med over 28.000 danske landmænd 
som medlemmer, er i de sidste ti år gået fra 
at være en overvejende dansk virksomhed 
til i dag at være yderst international. 60 
procent af virksomhedens totale omsæt-
ning på 34 mia. kroner sker uden for 
landets grænser. 
 
– I DLG oplever vi os selv som en del af 
den internationale verden, som dansk 
landbrug og fødevareindustri længe har 
skullet operere i. I det hele taget oplever vi, 
at grænserne mellem landene i Europa 
betyder mindre og mindre for erhvervslivet 
– og det gør de også for vores virksomhed. 

Vi opfatter hele Europa som en del af vores 
hjemmemarked, siger Asbjørn Børsting, 
adm. direktør i DLG.
 
Han understreger, at strategiske alliancer 
og partnerskaber derfor er en naturlig vej i 
DLGs internationale aktiviteter. 

- Det vil oftest være med relationer til 
nuværende aktiviteter, men vores omgivel-
ser er dynamiske, og det er vi også, så 
DLG er åben for forandringer, så længe der 
er oplagte synergier, og målet er lønsomme 
forretningsområder til gavn for vores ejere, 
tilføjer Asbjørn Børsting. 

Vi gør Danmark større: Ekspansion uden for landets grænser med fokus på at etablere 
globale forretningsmodeller og brands.

På hjemmebane i Europa

Pixiegene er et forholdsvist nystartet 
biotech-selskab, der medvirker til forskning 
i sygdomsmodeller ved hjælp af grise. Ved at 
tilføre grisene menneskelige sygdomme, kan 
man undersøge og behandle dem – og på 
den måde finde medicin og behandlingsme-
toder til nogle af de største folkesygdomme.

- Vi vil gerne medvirke til, at medicinalfir-
maerne udvikler ny medicin, og her er 
grisen helt fantastisk, fordi den minder 
mere om os end rotter og mus, som man 
ellers bruger i forskningen, siger Rikke 
Westh Thon, adm. direktør i Pixiegene. 

Den første gris var en Alzheimer-gris, som 
blev produceret på Århus Universitet i 

2007. 55.000 danskere 
lider af Alzheimers, og 
på verdensplan er tallet 
24 mio. I øjeblikket er en 
ny gris med åreforkalk-
ning på vej. Hver enkelt 
gris bliver behandlet så 
godt som overhovedet 
muligt i forløbet og bliver 
regelmæssigt tilset af en 
dyrlæge. 

- Vi mangler sygdomsmo-
deller til flere af de store 
folkesygdomme, og vi 
håber meget, at grisene kan hjælpe til at 
udvikle medicin til de stakkels mennesker, 

der lider af en af disse sygdomme, siger 
Rikke Westh Thon.   

Danmark som viden-laboratorium: Videnopbygning og innovation på tværs af landegrænser 
gennem samarbejde med andre globale industrier.

Alzheimer-gris skal hjælpe forskerne


