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Personalenyt 
 

Brian har søgt nye udfordringer - han har været en del af Salling Grovvarer de sidste knap 23 år. 
Brian er altid gået forrest, når der skulle uddeles vagter og med hans store kendskab til afgrøde-
forarbejdning, og hans tekniske snilde, vil han blive et savn.  
 
Henning trækkes til Breum pr. 1. november 2022, og i hans sted i Brodal er Ole Svendsen ansat pr. 
1. juni 2022. Ole har en baggrund som landmand, han skal køre parløb med Henning indtil 1. novem-
ber. Forhåbentlig har han fået de fleste rutiner lært til den tid, ellers skal vi nok servicere ham 
her fra Breum. 
 
Anja fra butikken i Breum, har også søgt ny udfordringer pr. 1. juni 2022. I hendes sted er ansat 
Phillip Berner pr. 2. maj 2022. Phillip er uddannet inden for handel og har i hele sin karriere arbej-
det med salg, disponeringer mm. 
 
Der er også ansat en ny sælger:  Claus Dalgaard. Han starter pr. 7. juni 2022 og er uddannet land-
mand. Han har passet grise, og med den baggrund vil vi i Salling Grovvarer opgradere vores svine-
faglige viden. Er der nogle kunder, som fra tid til anden har udfordringer i besætningen, er man 
naturligvis altid velkommen til at trække på Claus` store erfaring. 
 
Der skal lyde en stor tak for indsatsen til de, som forlader os, og jeg håber, at I vil tage godt 
imod de nye ansatte. 

Markedsorientering 
 
De høje energipriser, der rammer jer, rammer også Salling Grovvarer. Det er voldsomme regnin-
ger, der kommer, og man kan bekymre sig om, om vi i det hele taget kan få den gas, vi bruger til 
korntørring og produktion af popkorn. 
 
Afgrødepriser: 
Hvede- og majspriserne får støtte fra flere sider i øjeblikket. Krigen i Ukraine står stadigvæk 
højt på listen, men det er vigtigt at bemærke, at der også er støtte fra et regnfuldt og koldt vejr 
i det nordlige USA og den canadiske prærie, hvilket forsinker såningen af både vårhvede og majs. 
Tilstanden af den amerikanske vinterhvede er elendig og blev yderligere forværret i sidste uge. 
  
I Brasilien begynder tørken at bide i safrinha-majsen, som udgør 75% af landets majsproduktion, 
efter den tørreste april i 17 år. I Indien har man oplevet den varmeste marts i 122 år og den var-
meste april i 100 år - det koster udbytte i afgrøderne  -  også i vinterhveden. Der er ikke meget, 
der tyder på, at Indien ender med et eksportoverskud i år. 
Forbruget har kun kendt én vej de sidste 30 år. Derfor rammer det hårdt, at de sidste to høste 
ikke har kunnet følge med forbruget, så der er blevet tæret på lagrene. 

http://www.sallinggrovvarer.dk


Udmeldingen om, at Rusland nu lukker for levering af gas til Polen, grundet Polens modvilje til at 
betale i Rubler, får nu polske gødningsfabrikker til at suspendere priserne. De frygter for at gas-
prisen igen vil stige, eller at forsyningen vil vise sig utilstrækkelig i fremtiden. 
 
I denne totalt uforudsigelige tid vi lever i med store nyheder og omvæltninger næsten dagligt, er 
det svært at anslå fremtidens priser. Vi ved dog at N-fabrikkerne kun tjener penge, når de pro-
ducerer, og at de vil producere, når de har accept af prisniveauet fra køberne. Det er det de sø-
ger efter nu. 
 
Vi oplever store udfordringer med at få leveret gødning, såsæd, planteværnsmidler samt andre 
hjælpestoffer. Vi bruger mange ressourcer på det, og forhåbentlig mærker I ikke alt for mange 
gener i forhold til de disse leveringsvanskeligheder. Hele personalet i Salling Grovvarer står på 
tæerne for at få det til at lykkes. Det er mit ansvar, så kontakt mig endelig, hvis der er noget.   

De bedste sommerhilsner 

Arne Munk 

Den 17-18. maj 2022 
står vi på stand 1154. 
Ses vi? 


