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GIVE - 28-årige Henrik Bovbjerg er i dag i fuld gang 
med at realisere sin drøm om at udvikle og producere 
robuste sopolte til den økologiske svineproduktion.
Han fik fat i den rigtige ende, da han ved projektets 

start googlede sin potentielt største kunde, og gav 
ham et kald. Da Bertel Hestbjerg, Danmarks største 
producent af økologisk grisekød, fik Henrik Bovbjerg i 
røret, fængede ideen. 

Døre åbnede sig
- Min første tanke var at få Bertel som kunde, så jeg 
kontaktede ham for at høre, hvad hans behov var, og 
hvad han avlsmæssigt lagde vægt på. Jeg havde ikke 

turdet håbe på, at han også ville investere i projektet, 
fortæller Henrik Bovbjerg. 
Men ideen ramte lige ind i et ømt punkt:
- I 20 år har jeg ønsket at kunne gøre noget ved den 
høje dødelighed blandt smågrisene i økoavlen, men 
ingen har haft modet, ekspertisen eller muligheden. 
Nu så jeg endelig chancen for at komme videre, for-
tæller Bertel Hestbjerg.
Derfor er de to i dag forretningspartnere, og Bertel 
Hestbjerg er desuden blevet en vigtig mentor, der har 
været med til at nytænke Henrik Bovbjergs etable-
ring som selvstændig landmand. 

- Bertel meldte ret hurtigt ud, at han godt 
kunne tænke sig en ejerandel, og jeg havde 
virkelig brug for en forretningspartner. Star-
ter man en opformeringsbesætning, så går 
der halvandet år, inden der begynder at kom-
me indtægter og normal drift, siger den ny-
bagte gårdejer.
Resultatet er Bovbjerg Økologi, en bedrift på 
200 ha ved Give, som de to ejer ligeværdigt. 
50,1 % til Bertel og 49,9 til Henrik. 
- Da jeg var ung, ville jeg ikke dele en god idé 
med nogen, men jeg er blevet klogere. Kan 
jeg være en del af en succes, så går jeg gerne 
sammen med andre. Min ejerandel betød, at 
Henrik kom hurtigere i gang, og at projektet 
kunne blive større, argumenterer Bertel, der 
mener, at flere etablerede landmænd er nødt 
til at engagere sig finansielt, for eksempel via 
sælgerfinansiering, for at få gang i flere ejer-
skifter.

Åben for nye måder
Det finansielt stærkere setup bag Bovbjerg 
Økologi i kraft af samarbejdet med Bertel 
Hestbjerg blev der brug for få måneder efter 
etableringen. 

En besætning nær Horsens med 650 søer, som 
kunne levere de første ungdyr til den nye op-
formeringsbesætning, kom til salg. ”Bovbjerg 
Økologi” fik lov at købe besætningen og leje 
staldene, men formentlig kun i kraft af Ber-
tels medejerskab. 
Hvis Bertel Hestbjerg havde givet dig en kold 
skulder, den dag du ringede, hvor havde du så 
været i dag?
- Det er ikke til at sige. Det kan være, jeg 
havde opsøgt en anden investor. Jeg har he-
le tiden været åben over for alternative ejer-
former og nye måder at gøre tingene på. 
Vækstfonden ville jeg også have kontaktet.
Hvorfor egentlig økologi? Du har jo aldrig tid-
ligere arbejdet med økologi?
- Fordi jeg elsker at være ude – i al slags vejr, 
og jeg elsker at passe grise. Der er ikke noget 
skønnere end at begynde dagen ude ved gri-
sene, når solen står op. Jeg føler, at jeg kom-
mer meget tættere på dyrene end inde i en 
stald.

>> (Fortsættes på næste side)

TEKST OG FOTO:  
Lilli Snekmose, redaktør 
Tlf. 7660 2115 · lsn@sagro.dk

Alternativ etablering med forretningspartner 
Gå-på-mod gav Henrik Bovbjergs unikke forretningsidé luft under vingerne. 
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Henrik Bovbjerg er 28 år kommer fra Mors. 
Han er nu direktør i Bovbjerg Økologi A/S ved 
Give.
Bedriften har 185 ha agerjord og kommer op 
på 600 søer plus ungdyr. 
For tiden er der 3 medhjælpere på Bovbjerg 
Økologi, desuden fire ansatte ved den konven-
tionelle opformeringsbesætning i Horsens, 
som leverer sopolte til den økologiske gård.

FAKTA

Den tidligere kvæggårds kostald bygges om til ca. 1.000 stipladser til sopolte og 88 løbepladser. Der bliver også et delvist 
overdækket udeareal med en bredde på 11 meter.

Fuldt udbygget bliver der 30 drægtig-
hedshytter og 300 farehytter på Bovbjerg 
Økologi.

Til april næste år er Bovbjerg Økologis miljøgodkendelse til 600 
søer plus ungdyr fuldt udnyttet, og Henrik Bovbjerg har realise-
ret sin drøm om at være den første i Danmark, der specifikt op-
formerer polte til den økologiske svineproduktion.
- I dag er der det etiske dilemma, at økologerne producerer grise 
med høj dyrevelfærd, men med en dødelighed, der er højere end 
i de konventionelle staldsystemer, forklarer han.
Hans idé er derfor at tilbyde en genetik, der er langt stærkere og 
avlet efter nogle andre idealer, og som først og fremmest satser 
på, at soen får præcis så mange grise, at hun kan passe dem alle 
godt.

Hvor en indendørs so i dag typisk får op til 20 levendefødte grise 
i gennemsnit, så vil Henrik avle efter 14-16 grise, der til gengæld 
er større og stærkere, men samtidig har ordentlig slagtekvalitet.
Den nye race, han introducerer på det danske marked, kaldes 
TN70 fra Topigs Norsvin og er Norsk Landrace krydset med Hol-
landsk Yorkshire – ifølge Henrik en brølstærk gris. 
På Bovbjerg Økologi er setup’et, at ca. halvdelen af søerne pro-
ducerer til opformering, mens den andel halvdel leverer pro-
duktionsdyr, der enten sælges som smågrise eller færdigfedes 
til slagteri. 

Henrik Bovbjerg fik ideen til opformering til den økologiske gri-
seproduktion, da han selv var driftsleder på Munkbro Svineavl 
ved Holstebro, som blandt andet leverede til økologiske produ-
center.

På Hestbjerg Økologi har der kørt et miniforsøg med nogle 
TN70-polte fra besætningen ved Horsens, og ifølge Henrik ser 
det meget lovende ud med bl.a. fødselsvægt og kødprocent, der 
er markant over gennemsnittet fra den øvrige besætning. 
- Foulum har netop offentliggjort forsøgsresultater fra en sam-
menligning mellem TN70 og DanAvls YL-so, og det bekræfter, at 
vi er startet ud med den helt rigtige genetik, siger Henrik Bov-
bjerg, der ser frem til at tilbyde de nye polte til både konventio-
nelle og økologiske griseproducenter fra næste sommer.

Først med sopolte  
til økologi
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Merkur Andelskasse finansierer økologien
Merkur Andelskasse finansierer biodynamiske og økologiske landbrug – det har vi gjort siden 1982.

Økologi kræver, at man tænker i helheder. Med Merkur som din finansielle partner, får du et  

pengeinstitut, der tænker med – også når det gælder omlægning til økologi, energiløsninger,  

naturpleje, skov mm. Vi har erfaring med landbrug og virksomheder af enhver art og størrelse.  

Alt fra kvægbrug, svinebrug, fjerkræ, geder og får, til frilandsgrønt, frugt og drivhusgartneri mm. 

Merkur har rådgivere med speciale i landbrug og stor viden om økologiske og biodynamiske 

bedrifter og fødevarevirksomheder.

Ring til os på 70 2727 06 eller se mere på merkur.dk

 

Markerne er sået til med en blanding, hvor cikorie er 
fremherskende.

Bovbjerg Økologi ligger vest for Give. Alene det høje yderhegn om hele markarealet løber op i 
500.000 kr. 

Den, der ikke sætter sig ind i, hvordan man får mest 
muligt ud af sine egne opsparinger, når man engang 
skal på efterløn eller pension, risikerer at blive slemt 
skuffet. 
For bliver man blot modregnet i sine offentlige ydel-
ser, fordi man ikke ulejligede sig med at få regnet på 
sin situation - så er det da ØV.
I SAGRO råder vi over programmet Seniorwealth, som 
tager udgangspunkt i det rådighedsbeløb, kunden 
ønsker at have i den 3. alder. 
Man simulerer på udbetalingstidspunkt, rækkefølge 
og udbetalingsperiode og får derved overblik over, 
hvordan man foretager den optimale nedsparing.
Resultatet er et klart billede af det økonomiske rå-
derum i den 3. alder, og hvordan økonomien i resten 
af livet skal planlægges.
Erfaringen viser, at god planlægning kan betyde stør-
re rådighedsbeløb over en årrække, og i det mindste 
ved man præcis, hvor mange år pensionsformuen og 
de frie midler rækker.

Omvæltende beslutninger
I SAGRO har henved 60 kunder indtil videre fået deres 
situation belyst gennem beregninger i Seniorwealth. 
I et tilfælde førte det til, at et ægtepar forlod ar-
bejdsmarkedet da manden blev pensionist, selvom 

hustruen kun var sidst i 50’erne. Parret havde tænkt, 
at hun måtte arbejde til pensionsalderen, men det 
viste sig, at deres økonomi gjorde det muligt, at hun 
sagde sit job op.
Et andet ægtepar havde i lang tid været bekymrede 
for, at deres pensionsopsparing var for lille. De gik 
lettede hjem, da Seniorwealth-beregninger havde 
vist, at der var penge nok.
I et tredje tilfælde forventede et par i 50’erne, at de 
kunne have en uændret levefod efter pensionering. 
Men da tallene blev puttet i programmet, måtte de 
sande, at pengene ville slippe op efter kun 10 år på 
pension. De måtte altså i gang med at øge deres op-
sparing.
På hver deres måde har disse kunder fået et glimren-
de beslutningsgrundlag for deres tilbagetrækning.
En afgørende parameter er altid at planlægge i tide!
Ellers glider de bedste muligheder for planlægning én 
af hænde.

SAGROs socialøkonomer
Når du planlægger den 3. alder, så tag SAGROs social-
økonomer med på råd, så får du mest muligt ud af din 
pensionsformue.

Planlæg din 3. alder i god tid  
- med Seniorwealth
Vand eller hvidvin? Planlæg pensionen i tide!

TEKST:  
Lilli Snekmose, redaktør 
Tlf. 7660 2115 · lsn@sagro.dk

Bovbjerg Økologis succes vil i høj 
grad afhænge af, hvor mange af 
gårdens grise, der afsættes som 
højværdi-avlsgrise, og hvor mange 
der går til slagt og dermed en me-
get lavere afregning.
Bertel Hestbjerg vil aftage ca. 25 % 

af polteproduktionen på Bovbjerg Økologi A/S. 
Det springende punkt er, om landets øvrige økologi-

ske producenter melder sig som købere. Henrik har 
mærket en lovende interesse, men lige nu er efter-
spørgslen prøvende og sporadisk, og usikkerheden 
består i, at vi ikke kender markedet.
Det centrale er, at Henrik har fostret en god og helt 
unik idé og fået den testet hos sin potentielt største 
kunde. Da kontakten udvikler sig og Bertel Hestbjerg 
bliver forretningspartner, får Henrik adgang til en 
uvurderlig ledelsesmæssig sparring. Men samarbej-

det løfter også Henriks finansiering, så Henrik f.eks. 
kan tillade sig ikke at gøre brug af Vækstfonden.
Endelig er der ved købet af den tomme, nødliden-
de ejendom til en fornuftig pris lagt det helt rigtige 
grundlag for en god forretningsstart. Som rådgiver 
har det været meget spændende at være med til at 
organisere virksomheden som et aktieselskab, som 
Henrik efter planen om fem år skal begynde at over-
tage en større del af.

•  At der er forskellige modregningsregler, 
afhængig af om man er født før eller efter 1. 
januar 1956.

•  At efterlønsydelsen afhænger af, om man 
går så tidligt som muligt eller udskyder 
efterlønnen i to år.

•  At der er krav om, at selvstændige har et 
godt resultat før renter, for at opnå en god 
efterlønssats.

•  At delpension er en mulighed frem til 2025 
for de, som ikke har ret til efterløn.

•  At du ikke får besked om, hvornår du kan 
søge folkepension. Du skal selv ansøge om 
pension på borger.dk.

•  At ægtefæller med en samlet indkomst, der 
overstiger 140.000 kr. får reduceret pensi-
onstillægget, som er på maks. 72.000 kr. for 
et ægtepar. Med mindre indkomsten tilrette-
lægges klogt, og det kan SAGRO hjælpe med.

Vidste du:

Kontakt socialøkonomerne:

Holstebro: Mette Andersen, tlf. 9629 6562
Billund: Niels Jacobsen, tlf. 7660 2421
Herning: Rhandy Nagy, tlf. 9629 6649

Klar til fremtiden? - Det er vi!

I SAGRO Regnskab håndterer vi hver dag en mæng-
de data for vores kunder. Det skal foregå effektivt 
og SMART, så derfor har 120 revisorassistenter net-

op gennemgået kursus i fremtidens bogføring. 
Vi bruger også digitalisering til at lette vores 
kunders arbejde med data. Det får du direkte 
glæde af gennem dit samarbejde med din revi-
sorassistent i SAGRO.
I løbet af 2018 vil vi drøfte med dig, hvordan vi 
kan tilgå dine data på en mere effektiv måde.
Vi indgår en aftale med dig og din bank for at 

opnå det bedste flow. Vi får hermed mulighed for at 
få indsigt i din konto, så vi meget nemmere og hur-
tigere kan postere dine bilag. Det giver dig hurtigere 
overblik over din likviditet, og hvordan din balance 
ser ud.
En e-faktura er en elektronisk udgave af en faktura, 
der arkiveres, bogføres og betales automatisk ved 
godkendelse. De fleste af dine leverandører kan al-
lerede i dag sende e-fakturaer. 

Mød os på Nutrifair i Fredericia den 18. og  
19. januar, hvor vi står klar til at hjælpe dig,  
så du bliver mere effektiv i samarbejdet med 
SAGRO.

På gensyn.

TEKST: 
Helle Juul Zederkof 
Regnskabschef 
Tlf. 7660 2270 · hjz@sagro.dk

Ved du, at du 
kan få e-fakturaer 

direkte fra din 
leverandør, hvis du 

bruger Summax?
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Søren Laursen, SAGRO, 
revisor for Henrik Bovbjerg


