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Uafhængigt ugebrev med      
nyheder og viden om grov-
varer - branchen og virksom-
heder - og om handel, korn, 
foderstoffer, gødning, plante-
værn, såsæd, frø, energi mm.
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Teamleder i Seges’ 
økologiafdeling 
Sven Hermansen er tiltrådt som  
teamleder for planteteamet i 
økologiafdelingen i SEGES.  
Sven Hermansen er kendt og re-
spekteret i økologikredse, som 
han har været en aktiv del af 
siden 1987 - både praktisk, som 
rådgiver og som projektleder. 

Sven Hermansen begynd-
te rådgiverkarrieren i Hobro 
Landboforening i 1994. I 2001 
rykkede han til Økologisk 
Landsforening, hvor han var en 
kernespiller i etableringen af et 
stærkt landbrugsfagligt miljø i 
samspil med foreningens øvrige 
aktiviteter.

Den nye teamleder er kendt 
for i høj grad at evne at lytte 
til landmandens behov og så 
levere viden retur. På de felter, 
hvor der mangler faglig viden, er 
Sven Hermansen klar til at løfte 
opgaver i projekter for at få ud-
viklet den manglende viden. Og 
det samtidig med, at han holder 
fokus på, at de skabte løsninger 
er praktisk anvendelige og med-
virker til udvikling af økologisk 
landbrug, hedder det i presse-
meddelelsen fra Seges.

Sven Hermansen
Af Helge Lynggaard

Danvit A/S, der leverer kun-
despecifikke foderløsninger til 
danske svineproducenter, er i 
gang med at etablere forhand-
lernet i udlandet.

- Det første skridt er taget 
i Italien, hvor vi har opbygget 
et forhandlernetværk gennem 
grovvareforretninger, fortæl-
ler Jørgen Lægaard, som er ny 
bestyrelsesformand for Danvit 
A/S.

- Vi er startet forsigtigt ud og 
betragter det som et pilotprojekt. 
Men nu er vi klar til at etablere 
et forhandlernet i Polen, og der-
efter er det planen at vi etablerer 
os i flere lande.

Jørgen Lægaard er aktiv be-
styrelsesformand i ti andre virk-
somheder og samtidig strategisk 
rådgiver for en række danske 
virksomheder. Han har inden 
sin tiltræden arbejdet i et halvt 
år på en ny vækststrategi frem 
mod 2020 sammen med Dan-
vits stiftere, Morten Gregaard 
og Henning Sørensen.

- Mens vi herhjemme har di-
rekte kontakt til kunderne i form 
at større svineproducenter, vil vi 
i udlandet benytte et samarbejde 
med grovvarevirksomheder til at 
få vores løsninger ud til svine-

producenterne, fortæller Jørgen 
Lægaard.

Ifølge den nye strategi for 
Danvit skal halvdelen af om-
sætningen komme fra de uden-
landske aktiviteter i 2020.

- Som en del af vores vækst-
strategi vil vi også opkøbe et par 
andre virksomheder i Danmark, 
siger Jørgen Lægaard og anty-
der, at der er gang i forhandlin-
ger, som han ikke kan sige noget 
om på nuværende tidspunkt.

Samtidig er det besluttet at 
flytte virksomheden til nye, 
større lokaler fra havneområdet i 
Aarhus til området mellem Tilst 
og Sabro, hvor Viborgvej kryder 
motorvej E45.

- Det gør vi både for medar-
bejdernes og kundernes skyld. 
Vi får næsten direkte adgang 
til motorvejen, og slipper der-
med for at bruge meget tid på 
at komme ind til Aarhus havn, 

hvor trafikken kan være en ud-
fordring, siger Jørgen Lægaard.

Flytningen sker allerede i lø-
bet af sommerferien.

Desuden er Danvit omdannet 
fra et anpartsselskab til et A/S, 
hvor Morten Gregaard er admi-
nistrerende direktør. 

Ifølge Jørgen Lægaard er 
selskabets vision at være den 
mest troværdige leverandør af 
kundespecifikke foderløsninger 
til danske og udenlandske svi-
neproducenter med fokus på høj 
kvalitet til konkurrencedygtige 
priser. Filosofien er, at foderet 
aldrig må blive den begrænsende 
faktor for vækst hos svineprodu-
centen.

- Og som et led i vores nye 
strategi vil vi også bevise effek-
ten af vores produkter. Derfor er 
vi i gang med at sætte et forsøg 
i gang hos en større svineprodu-
cent. 

- Som led i den nye vækststra-
tegi får Karsten Nordestgaard 
Andersen nu ansvaret for virk-
somhedens salg og markeds-
føring i Danmark. Han startede 
hos Danvit i 2014 og udnævnes 
nu til salgschef og optages som 
medejer og bestyrelsesmedlem 
i virksomheden. Karsten tilfører 
samtidig kompetence og erfaring 
med salg efter CRM-filosofien 
fra sin ansættelse hos Nykredit, 
siger Jørgen Lægaard.

Virksomhedens bestyrelse 
består udover de to nævnte af 
Morten Gregaard, Henning Sø-
rensen og Peter Boilesen.

     

Jørgen Lægaard, ny bestyrel-
sesformand for Danvit A/S.
Foto: Pressefoto.

Danvit A/S etablerer 
forhandlernet i udlandet
En ny vækststragi for 
Danvit omfatter des-
uden opkøb af andre 
virksomheder og flyt-
ning af virksomheden 
for at få let adgang 
til motorvej til E45
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