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Nordsjællands Fællesmølleri 

Vi er fælles om det, der betyder noget  

Formaling og forarbejdning af korn er et gammelt, traditionelt håndværk, hvis produkter i århundreder har 

været defineret på baggrund af kornsorter, men i høj grad ligeledes på baggrund af geografi. Korn dyrket i 

Vestjylland er forskelligt fra korn dyrket i Nordsjælland. Ved industrialiseringen er de lokale stenmøller blevet 

erstattet af centraliserede storproduktioner med stålvalser, der fremstiller mel og andre kornprodukter uden 

kendt oprindelsessted. 

De fleste landbrug sælger i dag deres korn til de store grovvareselskaber, som videresælger til de store møl-

ler, hvorefter kornet efter endt forarbejdning ender i en anonym melpose. Det unikt forarbejdede mel med 

kendskab til kornets oprindelse er i tidens løb stort set forsvundet fra Nordsjælland. 

I det seneste årti er der blevet stillet stadig større krav til kvalitetsmel, og vi oplever i disse år en genopda-

gelse af de gamle bagetraditioner og kornsorter. Tendensen er startet med udvikling og dyrkning af særlige 

kornprodukter på baggrund af efterspørgsel fra såkaldte ”first movers” og gourmetrestauranter. Derfra har 

interessen for nye kornprodukter og meltyper bredt sig til den brede private foodservicesektor og de offent-

lige køkkener. De nye tendenser peger på stigende efterspørgsel af produkter, der har en stedbunden oprin-

delse, hvor sporbarheden ikke kun er en lovformelig forpligtelse, men også en kvalitetsbetegnelse. Hvor kor-

net er dyrket i et særligt område, har gennemgået nænsom kvalitetsforarbejdning og er friskformalet. 

 

Vision og værdier  

Nordsjællands Fællesmølleri styrker relationen mellem mennesker, og den mad vi spiser. 

Hele værdikæden samles, når primærproducenter, forarbejdningsled og aftagere samarbejder om at lave 

fantastisk mel. Dét giver gennemsigtighed til hvem, hvad, hvor og hvordan kornet bliver til mel. 

Nordsjællands Fællesmølleri etableres som et aktieselskab med en bred ejerkreds bestående af landmænd, 

melentusiaster, fagfolk samt aftagere, herunder lokalbefolkningen. Med en produktion på 450 tons mel om 

året er der mulighed for et tæt samarbejde med primærproducenter og aftagere om at producere det bed-

ste mel i området – malet på bestilling for at kunne levere et helt friskt produkt. 

Der anvendes primært korn fra mølleriets medejere og andre passionerede kornproducenter fra Nordsjæl-

land. Produktionen vil være præget af samarbejde, vidensdeling og kvalitet. Det fælles ejerskab og interessen 

i at udvikle og producere mel af høj kvalitet er incitamentet for en vidensdeling i hele værdikæden. 

Nordsjællands Fællesmølleri vil samle folk – styrke tilhørsforholdet til området og dets produkter. Forbru-

gerne skal med i marken. De skal vide, hvem der har dyrket kornet, hvordan høsten har været, og hvilken be-

tydning det har for det mel, de spiser. At skabe vækst og liv i landdistrikterne er en motivationsfaktor, lige 

såvel som det at være en del af et fællesskab er. 
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Etableringen 

Stedet 

Mølleriets fysiske ramme er en fredet ladebygning på Grønnessegaard Gods, der gennem århundreder har 

været brugt til kornhåndtering. Bag de oprindelige porte, der i 1776 markerede godsets grundlæggelse, fin-

der man den imponerende trækonstruktion, som straks giver den besøgende indtrykket af, at her er tale om 

en historisk interessant produktion. Bygningen understøtter på allerfineste vis samspillet mellem mølleriets 

identitet og det traditionelle håndværk. 

Bygningen er nyrestaureret med støtte fra Realdania, Berntsen fonden, samt Slots- og Kulturstyrelsen, og 

den sydlige ende er tilpasset mølleriets virksomhed. Mølleriet er i to plan og bygget i materialer, der kompli-

menterer den oprindelige bygning. Vinduer åbner produktionen, og giver udefrakommende indblik i melets 

fremstilling og et bedre arbejdsmiljø i mølleriet. 

 

Anlægget 

Produktionen er opdelt i seks faser; 1. Indtag og afskalling 2. grovrensning, 3. finrensning, 4. formaling, 5. 

pakning og 6. affaldshåndtering. 

1. Indtag og afskalling 

Kornet kommer ind via påslag og siloanlæg. Produktionen startes op med hvede og rug til fuldkorns-

mel. På sigt ønsker vi at udvide sortimentet med speltkorn og byg, hvor det vil blive nødvendigt at 

fjerne kornets skaldele. Proceslinjen er derfor forberedt til senere installation af afskaller. 

2. Grovrensning 

Grovrenseren fordeler kornet i tre dele: Det der er mindre end kornet, det som har den rigtige stør-

relse, og det som er større end kornet. Produktionen startes op med ejendommens eksisterende 

grovrenser. Det er typisk sand og frø, samt avner, skaldele og større sten, som renses fra i dette led. 

Under hele renseprocessen foregår en udsugning, som suger støv ud af kornet. Magneter fanger 

eventuelle metalsplinter og andre magnetiske objekter. 

3. Finrensning 

Finrenseriet består af en række forskellige typer af rensemaskiner, som alle har til formål at frasor-

tere uønskede emner, som sten, små skaldele, knækkede kerner og små ukrudtsfrø mv. Kornet klas-

sificeres efter denne renseproces som en fødevare, og alle kontaktoverflader skal nu være godkendt 

til dette. 

4. Formaling  

Formalingsprocessen består af en eller flere stenmøller og sigter, hvorved kornet formales til den 

ønskede formalingsgrad. Møllen kan producere fuldkornsmel, der sigtes som groft og fint. Efter for-

malingen skal melet opbevares tørt. 

5. Pakning  

Pakkemaskine: Melet pakkes i en semiautomatisk pakkerimaskine. Maskinen kan dosere melet i po-

ser fra 1 kg. til 12,5 kg. Poser lukkes manuelt med en håndholdt symaskine. 

6. Affaldshåndtering  
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Affald fra produktionen i form af afrensede frø, kerner og skaldele opsamles i siloanlæg med henblik 

på afsætning til dyrefoder.  

 

Kapacitet 

Mølleriets årlige produktion forventes at ligge på ca. 450 ton mel, når produktionen er kommet fuldt i gang. 

Produktionen af mel vil omfatte både sigtet mel og groft mel. Det er forudsat, at mølleriet formaler korn 8 

timer om dagen i 220 dage.  

 

Anlægsinvesteringsbudget  

ANLÆGSINVESTERING  t.kr.  

Grovrenseri  250 

Finrenseri 550 

Formaling 600 

Pakkeri  250 

Affaldshåndtering  150 

I alt  1.800 

 

 

Driften 

Melet 

Den skånsomme produktion, hvor kornet formales i en stenkværn, sikrer, at temperaturen i processen hol-

des nede. Herved bevares vitaminer, mineraler og protein bedst i melet. Det giver mel med god nærings-

værdi og masser af smag. For at bibeholde smag og undgå harskning af de næringsrige olier i melet, formales 

kornet på bestilling, så det er så frisk som muligt ved levering til kunderne. 

Melet sigtes som udgangspunkt til to finheder – sigtet og groft, men vil i kraft af stenformalingen være fuld-

kornsmel. 

Produktsortimentet udgør ved produktionsstart kornprodukter af konventionel hvede og rug, samt økologisk 

hvede, rug og ølandshvede. Det er dog visionen, at mølleriets sortiment med tiden vil bestå af flere special-

produkter samt melblandinger, som vil afspejle den lokale efterspørgsel. Det bliver muligt, da den relativt lille 

produktion og den nære relation til landmænd, bagere og forbrugere i form af aktionærer giver mølleren 

mulighed for at samarbejde med hele værdikæden, når der skal udvikles nye produkter. 

 

Afsætning 

Mølleriets hovedafsætning vil være til foodservicesektoren med fokus på den lokale råvare. Foodservice er 

en fælles betegnelse for tilberedning og servering af måltider udenfor hjemmet; hoteller, restauranter, ca-

feer, catering, kantiner, bagerier og offentlige institutionskøkkener m.fl. 



5 
 

Der er indledt drøftelser med lokale og regionale aktører indenfor denne sektor, som viser stor interesse 

både i forhold til at aftage mel samt i forbindelse med udvikling af mølleriets produkter. Der er indledt dialog 

med en større grossistvirksomhed om afsætning af fuldkornsmel via indkøbsaftaler med to kommuner på 

Sjælland. Produktionen tilrettelægges således, at den kan tilgodese denne kundegruppes behov for parti-

størrelser og leveringsfrekvens. 

Mølleriet er ligeledes projekteret til at tilgodese private forbrugere, som kan aftage mel i mindre partier di-

rekte fra mølleris udsalg (og webshop) samt via gårdbutikker og specialforretninger i regionen. 

 

Driftsbudget  

RESULTAT (t.kr.) okt - dec 2018 2019 2020 

  Realiseret  Forecast Budget 

Omsætning    132 3.860 

Vareforbrug    78 1.255 

Løn og personaleomkostninger   428 924 

Dækningsbidrag    -374 1.680 

Produktionsomkostninger 0 117 465 

Salgsomkostninger 1 66 40 

Øvrige kapacitetsomkostninger 105 383 587 

Kapacitetsomkostninger  106 567 1.071 

Resultat før afskrivninger og renter -106 -941 609 

Afskrivninger    59 176 

Renter   43 40 

Resultat efter skat  -83 -813 307 

        

 

Realiseret 2018  
Realiserede tal for 2018 vedrører omkostninger i forbindelse med stiftelse og opstart af selskabet, samt om-

kostninger i forbindelse med gennemført aktieudbud i december 2018. 

 

Forecast 2019  
Forecastet for 2019 indeholder realiserede tal frem til og med juni måned samt budgettal for resten af året. 

Året er præget af, at selskabet er i en projekterings- og opstartsfase. Der er indgået aftale med ekstern part-

ner om levering og montering af mølleriudstyr. August måned er en test og igangsættelses periode, og leve-

ring af færdigmonteret og funktionsdygtigt mølleri forventes snarest herefter.  

Der forventes en god høst i 2019 med en god forsyningssituation. Indkøbspriserne for korn er for 2019 er 

budgetteret på niveau for 2018, hvor kornpriser var højere end normalt som følge af den ekstreme tørke i 

2018. Der vil altid være usikkerheder omkring fremtidige kornpriser, og ændringer i kornpriserne vil påvirke 

det budgetterede resultat. 
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Det er bestyrelsens forventning, at produktionsstart er i september måned 2019. Der er budgetteret med, at 

produktionen starter med 10 procent af mølleriets planlagte kapacitet, og at produktionen først stiger primo 

2020.  

Omsætningen og resultatet er væsentligt påvirket af at der alene forventes omsætning i årets sidste måne-

der, mens der forventes afholdt lønomkostninger for samlet ca. 430 tkr. for hele 2019.  

 

Budget 2020 
Budgettet for 2020 viser aktivitet i hele året. Vi forventer, at salget stiger i forhold til 2019, samt at produkti-

onen i løbet af året kommer op på 100 pct. udnyttelse af mølleriets kapacitet. Kornpriserne for 2020 er bud-

getteret på baggrund af aktuelle priser på brødkorn primo juli 2019, ifølge Økokornbasen og Kornbasen, hvor 

det har været muligt. Der vil altid være usikkerheder omkring fremtidige kornpriser, og ændringer i kornpri-

serne vil påvirke det budgetterede resultat. Der forventes positivt resultat for hele 2020.  

 

Figur: Budgettet resultat før afskrivninger for perioden december 2018-december 2020 

 

Udviklingspotentialet 

Større kapacitet 

Mølleriets driftsbudget er baseret på en årlig produktion i 220 arbejdsdage á 8 timer inkl. 6 uger ferielukket.  

Produktionsanlægget kan principielt køre i døgndrift, der er derfor potentiale for minimum at fordoble pro-

duktionen ved samme anlæg, hvis der indføres skiftehold med flere medarbejdere.  
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Nye produkter  

Produktionen vil med tiden tilpasses den lokale efterspørgsel og i samarbejde med kornproducenter og ba-

gere kan nye spændende produkter udvikles. Der kan desuden udvikles andre typer kornprodukter, eksem-

pelvis grød- og brødblandinger. 

Nye koncepter 

Mølleriets placering på Grønnessegaard Gods og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland giver gode mulighe-

der for at udvikle selskabets forretning i en oplevelsesøkonomisk retning, hvor publikum inviteres indenfor til 

rundvisninger, workshops og lignende arrangementer.  

Nye markeder 

Foruden den private og offentlige foodservicesektor, kan melet sælges på detailmarkedet. Specialbutikker 

såvel som de bredere dagligvarebutikker viser stor interesse for lokale fødevarer.  

Udvikling af proceslinje step 2-4 

Indledningsvist etableres et anlæg med mulighed for produktion af fuldkornsmel af særdeles god kvalitet af 

hvede, rug og ølandshvede. Dette betragtes i forbindelse med projekteringen af anlægget som step 1.  

På sigt og med udgangspunkt i efterspørgsel kan anlægget udvikles yderligere til at kunne producere et 

større sortiment af melprodukter. I projekteringen af anlægget er der derfor fra start taget højde for, at an-

lægget kan opkvalificeres i flere step:  

 

Step 2: Speltafskaller, fint mel og affaldsformaling.  

Etablering af anlæg til afskalling af speltkorn er en forudsætning for at kunne forarbejde speltkorn til mel. 

Der er lokal efterspørgsel på speltmel, og der har derfor høj prioritet at investere i speltafskaller.  

Et større produktsortiment opnås ved at adskille klid og skaldele, for derved at opnå fint, hvidt mel. Produk-

tion af et bredere sortiment danner grundlag for større afsætningspotentiale. Produktion af hvidt mel bevir-

ker dog en større mængde spild, som for at skal opretholde mølleriets bæredygtighed, skal forarbejdes til 

dyrefoder.  

 

Step 3: Opgradering af kornindtag og siloanlæg mhp. mulighed for ar producere blandingsmel.  

I step 3 tages det gamle siloanlæg ned og det opføres nyt siloanlæg med mulighed for at håndtere flere for-

skellige råvarer og blande kornet inden formaling, således mølleriet kan producere melblandinger.   

 

Step 4: Ny grovrenser, opfugtningssystem og fuldautomatisk pakkemaskine. 

I projekteringen af proceslinjen er der taget højde for, at der potentielt vil opstå behov for at opkvalificere 

anlægget med ny grovrenser, opfugtningssystem og fuldautomatisk pakkemaskine.   
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Tegningsbetingelser 

Formål 
Ønsket er at etablere et mølleri, der bygger på fællesskab og et sundt økonomisk fundament, hvortil der 

kræves en vis etableringskapital samt kapital til drift i opstartsperioden. For at kunne realisere dette, er det 

vigtigt, at selskabet gennem aktietegning får tilført et solidt kapitalgrundlag, der skal sikre, at mølleriet kan 

etableres og drives i opstartsperioden på ca. 15 måneder, indtil driften er rentabel. 

Selskabet er stiftet 11. oktober 2018 med en aktiekapital på nominelt 520.000 kr., fordelt på 20 A-aktier á 

25.000 kr. (tegnet til kurs 200), samt 40 B-aktier á 500 kr. (tegnet til kurs 200). Aktiekapital samt overkurs er 

fuldt indbetalt, således at selskabets egenkapital ved stiftelsen udgør 1.040.000 kr. 

Bestyrelsen er i forbindelse med den stiftende generalforsamling 11. oktober 2018 blevet bemyndiget til at 

udvide selskabskapitalen ved tegning af nye A-aktier med indtil nominelt 250.000 kr. og tegning af nye B-ak-

tier med indtil nominelt 749.500 kr. af en eller flere omgange frem til 31. december 2019.   

I december 2018 gennemførtes aktieudbud, som resulterede i nytegning på nominelt 194.000 kr., fordelt på 

4 A-aktier á 25.000 kr. (tegnet til kurs 200), samt 188 B-aktier á 500 kr. (tegnet til kurs 200). Selskabets kapi-

tal udgjorde derved pr. 31. december 2018 nominelt 714.000 kr., fordelt på 24 A-aktier á 25.000 kr. (tegnet 

til kurs 200), samt 228 B-aktier á 500 kr. (tegnet til kurs 200). Aktiekapital samt overkurs er fuldt indbetalt. 

I februar-juni 2019 gennemførtes aktieudbud, som resulterede i nytegning på nominelt 289.000 kr., fordelt 

på 6 A-aktier á 25.000 kr. (tegnet til kurs 200), samt 278 B-aktier á 500 kr. (tegnet til kurs 200). Selskabets 

kapital udgjorde derved pr. 30. juni 2019 nominelt 1.003.000 kr., fordelt på 30 A-aktier á 25.000 kr. (tegnet 

til kurs 200), samt 506 B-aktier á 500 kr. (tegnet til kurs 200). Aktiekapital samt overkurs er fuldt indbetalt.  

Udbuddet af aktier er ikke omfattet regler og krav for udarbejdelse af prospekter. 

Aktierne  
Aktierne, som er ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.  

Stemmerettigheder 
Stemmeretten på henholdsvis A- og B- aktier er fordelt således, at en A-aktie á nominelt 25.000 kr. giver ret 

til 100 stemmer, og en B-aktie á nominelt 500 kr. giver ret til 1 stemme. 

Dette forhold resulterer i, at der ved fuldtegning (30 A-aktier og 1.539 B-aktier) vil være en fordeling af stem-

merettigheder mellem A- og B-aktionærer på 66% A-aktier og 34% B-aktier.  

Udbytte 
Udbytteretten på henholdsvis A- og B- aktier er fordelt således, at en A-aktie á nominelt 25.000 kr. giver 50 

udbytterettigheder, og en B-aktie á nominelt 500 kr. giver 1 udbytterettighed. 

Der vil være ret til udbytte fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen senest 3. no-

vember 2019. 

Øvrige rettigheder 
Aktionærer har eksklusivt adgang til et årligt tilbagevendende arrangement med rundvisning og prøvesmag-

ning af mølleriets produkter. 
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Aktionærer opnår 10 % rabat på køb af mølleriets produkter i forhold til mølleriets normale udsalgspriser 

(plus evt. fragt) ved køb direkte fra mølleriet via webshop. 

Tegningsbeløb 
Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med op til: 

1.033 B-aktier á nominelt 500 kr. B-aktierne tegnes ligeledes til kurs 200, svarende til en pris på 1.000 kr. på 

én B-aktie.  

Aktierne udbydes i fri tegning og uden fortegningsret. Udbuddet sker til fast kurs. Selskabets aktiekapital vil 

ved fuldtegningen udgøre nominelt 1.519.500 kr. Tegningsperioden løber frem til 20. oktober 2019, med 

mindre tegningen lukkes tidligere. Ved overtegning vil der ske en reduktion, ved at sidst indkomne tegnings-

ordrer ikke vil blive opfyldt. 

Tegningskurs 
B-aktierne udbydes til kurs 200.  

Tegningsperiode 
Fra den 16. august og frem til den 20. oktober 2019. Aktierne vil ved periodens udløb blive anmeldt til Er-

hvervsstyrelsen. 

Dokumenter 
Vedtægter og tegningsblanket er tilgængelige på Nordsjællands Fællesmølleri A/S´ hjemmeside: www.fælles-

mølleri.dk 

Indbetaling  
Tegningsblanketten udfyldes og afleveres til Nordsjællands Fællesmølleri A/S, Amtsvejen 280, 3390 Hunde-

sted eller pr. mail til info@faellesmoelleri.com 

Indbetaling skal ske senest 7 dage efter afgivelse af tegningsordre til: Handelsbanken 6491-0002 020 944.  

Aktiediplomer udleveres senest 3 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger i forbindelse med tegningen vil blive afholdt af selskabet og finansieret af den overkurs som 

tegningen giver.  

Vederlag 
Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen for Nordsjællands Fællesmølleri A/S. Eventuelt vederlag kan besluttes 

af selskabets generalforsamling, når selskabets forhold tilsiger det.  

Øvrige forhold 
Mølleanlægget etableres i fredet ladebygning på Grønnessegaard. I bygningen har Grønnessegaards ejer ind-

rettet faciliteter til at huse mølleriet. Der er indgået en lejeaftale med Grønnessegaard med uopsigelighed i 

10 år. Værdien af lejeaftalen udgør 180 tkr. pr. år. Til sikkerhed for Nordsjællands Fællesmølleri A/S opfyl-

delse af sin lejeforpligtelse har Grønnessegaard sikkerhed i mølleriinventaret.  

Ved nærværende aktieudbuds start udgjorde Grønnessegaards ejer og personer med familiær relation til 

Grønnessegaards ejer 33% af den samlede ejerandel af Nordsjællands Fællesmølleri A/S.   

http://www.fællesmølleri.dk/
http://www.fællesmølleri.dk/
mailto:info@faellesmoelleri.com


10 
 

Perioden frem til aktie-fuldtegning finansieres via lån fra private herunder aktionærer, således det er muligt 

at komme i drift.  

Tegningssted 
Tegningsblanket kan afhentes fysisk på projektkontoret på Grønnessegaard, Amtsvejen 280, 3390 Hundested 

samt på Nordsjællands Fællesmølleris hjemmeside www.fællesmølleri.dk  

 

Direktionen 

Der er i forbindelse med selskabets stiftelse udpeget en direktør, som varetager den daglige drift og admini-

strative opgaver frem til der ansættes to nye medarbejdere. Der forventes ansat en møller, som vil være an-

svarlig for produktionen og planlægningen af denne samt en administrativ medarbejder, der skal stå for salg, 

markedsføring, regnskaber, samt andet administrativ arbejde.  

 

Oplysninger om Nordsjællands Fællesmølleri A/S 
Navn, adresse, kontaktoplysninger og hjemsted:  

Nordsjællands Fællesmølleri A/S 

Amtsvejen 280 

3390 Hundested 

Hjemmeside: www.fællesmølleri.dk 

Email: info@faellesmoelleri.com  

 

Selskabet er stiftet den 11. oktober 2018. 

Registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR. Nr. 39971895. 

Selskabet er hjemhørende i Halsnæs Kommune. 

 

Selskabets formål er ifølge vedtægternes § at producere og afsætte kvalitetsmel fra lokale producenter samt 

al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.  

 

Selskabet er et aktieselskab og er blandt andet underlagt reglerne i den danske aktieselskabs- og årsregn-

skabslovgivning.  

 

Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside: www.fællesmølleri.dk 

 

Selskabets revisor er: Nærrevision, Nørregade 1, 1. th., 3300 Frederiksværk 

Selskabets pengeinstitut er: Handelsbanken, Nørregade 34, 3300 Frederiksværk 

 

Ansvarlige for udbud af aktier 

Nærværende udbud af aktier er udarbejdet af bestyrelsen i Nordsjællands Fællesmølleri A/S. Selskabets be-

styrelse erklærer, at oplysningerne i udbuddet os bekendt er rigtige, og at udbuddet efter vores overbevis-

ning indeholder de oplysninger, der anses som fornødne for, at investorer kan danne sig et velbegrundet 

http://www.fællesmølleri.dk/
mailto:info@faellesmoelleri.com
http://www.fællesmølleri.dk/
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skøn over Nordsjællands Fællesmølleri A/S´ finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter, samt over de 

rettigheder, der er knyttet til de aktier, der udbydes i offentligheden. 

 

Hundested, d. 15. august 2019 

 

 

Helle Hasselbalch Loft  

(formand) 

Ditlev Hasselbalch Mogens Worre-Jensen 

 

 

 

Henrik Koch Sørensen 

 

 

 

 

Anders Spohr 

 

Jørgen Straarup 

 

 

 

Tom Soling  

Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer har med støtte fra Region Hovedstadens Vækst og Udvik-

lingsstrategi (ReVUS) samt Halsnæs Kommune medvirket til projekteringen af Mølleriet.  

   

  
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGv9mzy97YAhUwxaYKHUYJA-gQjRwIBw&url=https://www.regionh.dk/Vaekstforum/om-vaekstforum/Sider/Logo.aspx&psig=AOvVaw21qjfZGsxyrRUvOibroSZE&ust=1516264389424898

