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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 bage traditioner 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, gennemgået nænsom kvalitetsforarbejdning og friskformalet. 

 

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

Hele værdikæden samles, når primærproducenter, forarbejdningsledet og aftagere samarbejder om at lave 
fantastisk mel. Dét giver gennemsigtighed til hvem, hvad, hvor og hvordan kornet bliver til mel. 

Nordsjællands Fællesmølleri har en bred ejerkreds bestående af landmænd, melentusiaster, andre fagfolk 
samt aftagere, herunder lokalbefolkningen. Med en produktionskapacitet på 450 ton mel om året er der mu-
lighed for et tæt samarbejde med primærproducenter og aftagere om at producere det bedste mel i områ-
det – 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. 

Det er NFMs mål gennem vores vision at adskille os fra de øvrige aktører ved åbenhed, ærlighed, flere rense-
processer, kvalitetsråvarer og friskmalet mel. 
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Etableringen 

Stedet 
Mølleriets fysiske ramme bliver en fredet ladebygning på Grønnessegaard Gods, der gennem århundreder 
har været brugt til kornhåndtering. Bag de oprindelige porte, der i 1776 markerede godsets grundlæggelse, 
finder 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 mølleri-
ets identitet og det traditionelle håndværk. 

 

Anlægget 
Produktionen er opdelt i fire faser; 1. grovrensning, 2. finrensning, 3. formaling 4. pakning og 5. håndtering af 
afrens og biprodukter.  

1. 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. 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. 

2. 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. Under hele 
finrenseprocessens mange delprocesser foregår ligeledes en udsugning, som suger støv ud af kornet. 
Magneter fanger eventuelle metalsplinter og andre magnetiske objekter. Kornet klassificeres efter 
denne renseproces som en fødevare, og alle kontaktoverflader skal nu være godkendt til dette.  

3. 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.  

4. Pakning  
Melet pakkes i en semiautomatisk pakkerimaskine. Maskinen kan dosere melet i poser fra 1 kg. til 
12,5 kg. Poser lukkes manuelt med en håndholdt symaskine. 

5. Håndtering af afrens og biprodukter 
Afrens fra grov- og finrenseprocesserne, såsom afrensede frø, kerner og skaldele, spild i forbindelse 
med produktion og pakning af mel afsættes i sække 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.  
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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 formales på stenkværn som udgangspunkt til to finheder – fint og groft, men vil i kraft af stenformalin-
gen være fuldkornsmel. Det betyder, at hele kornet males til mel i én proces i stenkværnen. Melet består 
således af 100% af det enkelte korn, dvs. skaldele, kim og kornets kerne. 

Produktsortimentet udgør fuldkornsmel af konventionelt hvede, rug og ølandshvede, samt mel- og kornpro-
dukter af økologisk hvede, rug og ølandshvede. Det er dog visionen, at mølleriets sortiment med tiden vil be-
stå af flere specialprodukter 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 giver mølleren mu-
lighed for at samarbejde med hele værdikæden, når der skal udvikles nye produkter. 

Oplysninger om Nordsjællands Fællesmølleri A/S 
Nordsjællands Fællesmølleri A/S 
Amtsvejen 280 
3390 Hundested 
Hjemmeside: www.fællesmølleri.dk 
E-mail: info@faellesmoelleri.com 
 
Bestyrelse:  
Benny Dalgaard Loft, formand 
Jørgen Straarup, næstformand 
Henrik Koch 
Anders Spohr 
Ditlev Hasselbalch 
Tom Soling   
 
Direktion:  
Ann Louise Hasselbalch, tlf. 4031 8863 
Helle Loft, tlf. 2128 7227 
 
Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer har med støtte fra Region Hovedstadens Vækst og Udvik-
lingsstrategi (ReVUS) samt Halsnæs Kommune medvirket til projekteringen af Mølleriet.  

   

  
 
 


