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Præsentation	  	  
Efter	  mange	  år	  som	  fodermester	  på	  gården	  Uur	  Hedebrug,	  der	  ejes	  af	  Gert	  Ladegaard	  Jensen,	  indgik	  han	  og	  
jeg	  en	  samarbejdsaftale,	  som	  blev	  en	  realitet	  d.	  01.01.2010.	  Denne	  aftale	  bestod	  i,	  at	  jeg	  skulle	  købe	  og	  

overtage	  den	  nuværende	  soholdsbesætning	  med	  aftale	  om	  salg	  af	  alle	  smågrise	  til	  Gert	  Ladegaards	  
slagtesvineproduktion.	  	  Produktionen	  var	  på	  dette	  tidspunkt	  på	  200	  søer	  med	  salg	  af	  3500-‐4000	  
fravænnede	  smågrise	  årligt.	  	  

Fordelen	  ved	  denne	  samarbejdsaftale	  er,	  at	  etableringen	  kunne	  finansieres	  til	  en	  overkommelig	  pris.	  Selve	  
soholdet	  +	  alt	  udstyr	  kunne	  erhverves	  for	  ca.	  en	  million	  kr.	  Dette	  var	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  blive	  
selvstændig	  uden	  en	  kæmpe	  gæld.	  Et	  andet	  plus	  var	  at	  overtagelsen	  indebar	  en	  besætning	  i	  fuld	  

produktion,	  der	  gav	  mulighed	  for	  allerede	  efter	  14	  dage	  at	  få	  den	  første	  indtægt	  i	  form	  af	  salg	  af	  smågrise.	  
En	  billig	  og	  god	  måde	  at	  komme	  i	  gang	  på,	  hvis	  man	  drømmer	  om	  at	  blive	  selvstændig	  landmand.	  	  

	  
Udfordringer	  	  
Samarbejdet	  med	  Gert	  Ladegaard	  har	  været	  en	  stor	  hjælp	  i	  min	  opstartsfase	  og	  gjort	  det	  muligt	  at	  overtage	  
besætning	  uden	  de	  store	  vanskeligheder.	  Der	  har	  selvfølgelig	  været	  nogle	  udfordringer	  undervejs	  blandt	  

andet,	  at	  jeg	  ikke	  ejer	  fast	  ejendom,	  da	  søerne	  går	  på	  lejet	  jord,	  som	  resulterede	  i,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  få	  et	  
kreditlån	  og	  pengene	  derfor	  skulle	  finansieres	  gennem	  et	  banklån.	  	  
Samarbejdsaftalen	  har	  været	  meget	  tidskrævende	  og	  der	  er	  brugt	  meget	  rådgivningshjælp	  for	  at	  få	  denne	  i	  

stand.	  Dette	  skyldes	  formentligt	  den	  lidt	  særprægede	  aftale.	  Det	  har	  dog	  været	  det	  hele	  værd,	  da	  et	  godt	  
samarbejde	  er	  fundamentet	  for	  det	  videre	  arbejde.	  	  	  

	  
Fremtiden	   	  
Efter	  kun	  et	  år	  som	  selvstændig	  og	  rigtig	  gode	  resultater	  samt	  sigende	  noteringer	  på	  de	  økologiske	  grise	  fik	  

jeg	  blod	  på	  tanden.	  Jeg	  allierede	  mig	  derfor	  med	  min	  kammeret	  Kenneth	  Højland	  om	  en	  udvidelse	  af	  
besætningen	  fra	  200	  til	  400	  søer	  samt	  et	  salg	  på	  mellem	  7500-‐8000	  fravænnede	  smågrise	  om	  året.	  
Smågriseaftalen	  med	  Gert	  Ladegaard	  fortsætter	  efter	  udvidelsen.	  Dette	  er	  muligt	  i	  kraft	  at	  vores	  gode	  

samarbejde	  og	  at	  Gert	  Ladegaard	  har	  indvilliget	  i	  at	  bygge	  nye	  staldanlæg,	  som	  har	  kapacitet	  til	  samtlige	  
smågrise	  fra	  de	  400	  søer.	  	  
	  

Konklusion	  
Forventet	  status	  anno	  november	  2011	  er,	  at	  udvidelsen	  næsten	  er	  i	  hus	  og	  forventer	  fuld	  drift	  i	  januar	  
2012.	  Kenneth	  Højland	  er	  en	  del	  af	  virksomheden,	  som	  nu	  hedder	  Henneberg	  &	  Højland	  I/S.	  	  


