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 Morten Andersen driver 
sammen med sin bror og sin 
far Enghavegaard ApS med 
600 søer og opfedning af 
slagtesvin på to forskellige 
adresser i Smidstrup ved 
Bogense. Foruden de tre 
familiemedlemmer er der 
ansat tre danskere under 
uddannelse og en litauer.

- Min bror Jens passer 
markdriften, mens jeg 
arbejder med grisene, si-
ger Morten Andersen og 
fortæller, at en ansøgning 
om at få udvidet soantallet 
til 1.-1.200 er under udar-
bejdelse. 

- Vi havde en RDM-be-
sætning frem til oktober 
2007, hvor de blev solgt 
fra, så vi skal have udvi-
delsen af søerne behandlet 
nu, mens dyreenhederne 
fra køerne stadig er i sy-
stemet.

Vil være borgmester
Pasningen af bedriften ville 
tilfredsstille de fleste, men 
Morten Andersen er for-
uden det daglige arbejde 
engageret i en lang række 
sager.

- Det seneste er min ud-
melding om, at jeg kandi-
derer til at blive Venstres 
borgmesterkandidat i 
Nordfyns Kommune, siger 
Morten Andersen.

Han blev valgt ind i byrå-
det ved sidste kommunal-
valg med det højeste antal 
personlige stemmer fra den 
gamle Bogense Kommune, 
og det er efter talrige opfor-
dringer, at han melder sig 
som kandidat.

- Det bliver ikke noget 
let valg. De fleste siger, at 
der ikke er nogen naturlig 
kandidat, men jeg forsøger 
mig, og hvis det ikke lyk-
kes, så klør jeg på som al-
mindeligt byrådsmedlem, 
siger Morten Andersen.

Han drives af at se sunde 
og fornuftige forandringer 
tage form.

Landbrugsskolens 
bestyrelse
Morten Andersen er næst-
formand i bestyrelsen for 
Dalum-Korinth Landbrugs-
skole.

- Jeg gik i sin tid på Ko-
rinth Landbrugsskole, 
og i 2000 blev jeg valgt i 
skolens bestyrelse. Efter 
fusionen med Dalum Land-
brugsskole kom jeg med i 
fusionsbestyrelsen, og jeg 
har været næstformand 
siden 2005.

Morten Andersen er 
blandt andet glad for at 
kunne være med til at 
skabe gode rammer for 
landbrugsuddannelsen.

- Salget af landbrugs-
skolens landbrug, Lam-
mehave, gav en økonomisk 
saltvandsindsprøjtning, der 
blandt andet har finansie-
ret ombygningen af Dalum. 
Det er meget få uddannel-
sesinstitutionerne, der har 
så gode rammer, og det er 
jeg glad for at have været 
medvirkende til, siger Mor-
ten Andersen.

Åbent Landbrug
På Morten Andersens c.v. 
står også Åbent Landbrug.

- Jeg synes, det er vigtigt 
at få formidlet moderne 
landbrug til folk. For to år 
siden var vi med til Åbent 
Landbrug i september, og 
vi havde næsten 800 besø-
gende, så det var ikke kun 
naboerne, der kom, siger 
Morten Andersen med et 
smil.

I f lere år har han også 
modtaget besøg af skole-
klasser.

- Alle Bogenseskolernes 
små årgange kommer her, 
men gennem skolekontak-
ten får vi også besøg af sko-
ler fra Odense. I sommer 
havde vi for eksempel en 
klasse fra Humlehavesko-
len i Vollsmose på besøg, 
siger han.

- Jeg var spændt på det 
besøg, for alle eleverne på 
nær en var muslimer, og 
tre ud af fire lærere var 
muslimer, men det gik 
bare fint.

Besøgene giver landman-
den og politikeren et godt 
indblik af, hvordan den 
umiddelbare reaktion er 
på en moderne stald.

- Det er mest de små ele-
ver, vi har på besøg, og det 
betyder en del, at de ikke er 
så store, at de er forudind-
tagede eller pubertetspla-
gede, vurderer han.

Argumenterne i orden 
Det er dog altid vigtigt 
at have argumenterne på 
plads.

- Uanset om det drejer sig 
om politik eller landbrug, 
så skal man have argu-
menterne på plads. Det er 

Morten Andersen var på arbejde for Åbent Landbrug til Høst-
festen i Odense. 

jo heller ikke sikkert, jeg 
har ret, siger han under-
fundigt.

Ved deltagelsen på Åbent 
Landbrugs stand ved dyr-
skuet og høstfesten i Oden-
se er der rig lejlighed til at 
møde fordomme.

- Til den slags arrange-
menter er der gerne no-
gen, der synes det hele er 
synd for dyrene, men når 
vi snakker stille og roligt 
om det, så ender de fleste 
med at synes, vi faktisk 
behandler vores dyr for-
nuftigt, siger Morten An-
dersen.

Uendelig liste
Listen af foreninger, der 
har glæde af Morten An-
dersens arbejde, er næsten 
uendelig.

- Jeg tager mig tid, fordi 
jeg synes det er vigtigt, si-
ger han og lyder næsten 
forundret over spørgs-
målet.

Overblikket over de 
mange gøremål 

er også stort.
- Jeg har det ikke sådan, 

at jeg mangler en sekretær. 
Faktisk fører jeg ikke en-
gang kalender, siger han 
med et grin.

Alligevel er han næsten 
aldrig fraværende, hverken 
ved byrådsmøder, Rotary 
eller møder i landbofor-
eningen.

- Jeg synes jo, det er spæn-
dende, og så gælder det om 
at se fordelene. For eksem-
pel spiser vi aftensmad sam-
men til Rotarys møder, og så 
er dagens varme mad klaret, 
slutter han.
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ANNE HEINZE

Han tager sig tid
 ILDSJÆL: Morten Andersens daglige program vil gøre de fleste stakåndede. Selv tager han det i stiv arm og un-
derstreger, at han ikke engang har behov for en kalender.

Tommy Roland er blevet ansat 
som ny erhvervskundechef i Spar 

Nord Odense.

Ny erhvervskundechef 
hos Spar Nord

 Tommy Roland er netop 
blevet ansat, som erhvervs-
kundechef i Spar Nord Oden-
se. 

Tommy Roland har et man-
geårigt kendskab til fynsk 
landbrug, dels som erhvervs-
kundechef i Fionia Banks af-
delinger i Haarby og Assens, 

samt som afdelingsdirektør i 
Glamsbjerg. 

Han har endvidere de sidste 
tre år haft fast »kontordag« på 
LandboFyn, hvilket har givet 
ham yderligere indblik i land-
brugets forhold. 

Tommy Roland glæder sig 
til de nye udfordringer i Spar 

Nord Odense, hvor han sam-
men med resten af teamet 
byder nye landbrugskunder 
velkommen.
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gyldensteen gods har netop fået leveret tre af fem nye John Deere 
traktorer fra grønnemose Maskinforretning.

John Deere 
på Gyldensteen Gods

 Grønnemose Maskinforret-
ning har netop leveret de første 
tre af fem nye John Deere trak-
torer til Gyldensteen Gods. 

De tre traktorer på billedet 
er John Deere 6930 Premium 
Komfort model på 155 HK med 
ekstra boost på 30 HK ved vej-
transport og Pto arbejde.

På billedet ses de tre chauf-
fører samt i midten fra venstre 
forvalter Morten Kjærgaard, 
Godsejer Frants Bernstorff og 
salgschef Michael Stærmose 
Larsen, Grønnemose Maskin-
forretning.
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