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Ring til redaktionen med spændende nyheder fra høsten -  tlf. 70 15 12 37

nyt om årets høst - hver dag

Nyt tørreri klarer  
150 ton korn i timen
Overgaard Agro har in-
vesteret i et nyt tørreri 
med enorm kapacitet. 
100-150 ton korn kan 
tørres fire procent ned 
i timen.

n Det går stærkt hos Overga-
ard Agro. I løbet af de seneste 
fem år er virksomhedens om-
sætning af korn tredoblet.

Udviklingen stiller større 
krav til tørrings- og lagerka-
paciteten, og til denne sæson 
har virksomheden investeret i 
nyt og større tørreri.

- Der var behov for en opgra-
dering af vores tørrekapacitet. 
Vi har derfor investeret i et tør-
reri leveret af DanCorn. Tørre-
riet har en kapacitet på 130 ton 
hvede, som tørres fire procent 
ned pr. time, fortæller Agro-
chef, Lars Birch Kristensen.    

Der er tale om den stør-
ste investering siden byg-
geriet af godsets lagerhaller 

i 1980’erne. Samtidig er en 
del af transporten af korn til 
lagerne blevet automatiseret, 
sådan at der sikres øget kapa-
citet og lavere omkostninger. 

- Vi har fået monteret om-
kring 325 meter transport-
bånd inde i hallerne og med 
tilhørende ridlere og kopele-
vator er også det et større pro-
jekt. Alle transportanlæg er nu 
dimensioneret til 250 ton korn 
pr. time, så vi kan håndtere rig-
tig meget korn, lyder det fra 
Lars Birch Kristensen. 

Store lagre 
I denne uge er kornet væltet 
ind og korntransporterne har 
holdt i kø ved brovægten på 
Overgaard. Opbevaringskapa-
citeten er i alt 110.000 ton korn 
– og lagrene bliver fyldt op.

- Vi får omkring 80.000 ton 
korn ind til oplagring i løbet 
af høsten.  Det er flot korn, vi 
har set indtil nu. Der høstes 
gode udbytter og kvaliteten 
er god, lyder vurderingen fra 
Agro-chefen.

Simpelt koncept 
Overgaard Agro er kornhand-
ler – og har ikke foderfabrik-

ker, som andre grovvaresel-
skaber. Strategien er at levere 
en god service, som samtidig 
er simpel og gennemskuelig. 

- Det skal være nemt at 
handle med os. Kornafreg-
ninger skal i princippet ikke 
fylde mere end tre linjer, som 
fortæller hvor meget, der er le-
veret, hvor høj vandprocenten 
er, og hvor mange urenheder, 
der er i kornet, forklarer di-
rektør Claus Berggreen, som 
tilføjer, at et begreb som ana-
lysegebyr er ukendt hos Over-
gaard Agro. 

 - Samtidig kan landmanden 
regne med at vi altid er i mar-
kedet. Uanset om kornet ko-
ster 90 kroner eller 190 kroner, 
så er vi købere, fortsætter han.

Størstedelen af det indkøbte 
korn på Sjælland eksporteres 
til lande som Tyskland, Eng-
land med flere. En betydelig 
del af det indkøbte korn fra 
Jylland bliver videreformid-
let til husdyrproducenter og 
ender i hjemmeblanderes fo-
deranlæg.

Vokseværk
Claus Berggren vurderer, at 
der samlet bliver høstet 9-10 

millioner ton i Danmark. 
Omkring halvdelen af kornet 
fodres op.

- Hvis vi måler vores mar-
kedsandel på den del af korn-
omsætningen, der ikke fodres 
op, så udgør vores markedsan-
del omkring 5-8 procent, lyder 
vurderingen fra direktøren.

- Fremadrettet vil vi arbejde 
på at forbedre vores lagerfa-
ciliteter over hele landet. Det 
ser vi som en vigtig opgave i de 
kommende år, oplyser han og 
nævner samtidig at virksom-
hedens fortsatte vækst er me-
get afhængig af udviklingen i 
det danske landbrug.

Udover lagerkapaciteten på 
Overgaard Gods ved Havndal 
har virksomheden lejet lager-
kapacitet i Vamdrup, på Islin-
gen Gods, Vordingborg, og på 
Nybøllegaard, Stege.

jema@effektivtlandbrug.dk
telefon 63382537

Overgaard Gods har taget et nyt tørreri i brug. Tørreriet håndterer 
130 ton hvede i timen, som kan tørres fire procent ned. Energikil-
den er gas. (Fotos: Jens Mathiasen)

- Kornet er væltet ind på Overgaard Gods i denne uge, hvor korntransporterne har holdt i kø ved bro-
vægten. Overgaard Agro melder om god kvalitet og lave vandprocenter i det indleverede korn. 

- Det skal være nemt og over-
skueligt at handle med os, lyder 

det fra direktør Claus Berggren 
(t.h.) og Agro chef Lars Birch 
Kristensen, som ses foran det 
nye tørreri. Sammen med for-

bedringer af kornhåndteringen, 
er der tale om den største inve-
stering siden godsets kornhaller 

blev bygget i 1980’erne. 

Læs mere på  
www.danishagro.dk

Kontakt din lokale Danish Agro afdeling/sælger  
eller ring på tlf. 72 15 80 00

Danish Agro leverer smøremidler af 
højeste kvalitet til maskinparken

• Stærkt program af kvalitetsprodukter fra Statoil

• Højeste kvalitet og nyeste godkendelser

• Udviklet specielt til landbrugets maskinpark

• Rådgivning af erfarne, lokale energichefer

• Hurtig og præcis levering

Er du klar til høst?


