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Det danske klima er i forandring
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svinger i endnu højere grad end tidligere, risikoen
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for fejlslagne høstudbytter stiger på grund af det
politiske beslutninger. Det bliver sværere og sværere
usikkerhedsmomenter.

8

i vores forskningsprogrammer og i vores udvalg af

10

garantere dig en forudsigelig græshøst i topkvalitet.
I vores nuværende udvalg af græsblandinger kommer

En verden af muligheder
Vi deler viden og skaber løsninger

græsblandinger. Uanset om det gælder udbytte, persistens,
vinterhårdførhed, rustresistens eller smag, kan Barenbrug

Intet græs kan måle sig med
GreenSpirit•Struktur
Interview med Jørgen René Hummelmose

Det vil vi hos Barenbrug gerne hjælpe dig med.
Derfor sætter vi ekstra fokus på temaet høstsikkerhed

Enhver landmand er en
NutriFibre-landmand
Alsidige NutriFibre egner sig til enhver
mælkeproducerende bedrift

ekstreme klima, og det flyver til højre og venstre med
for dig som virksomhedsejer at foregribe de mange

Sådan anlægger du en ny
græsmark – trin for trin
Når du vælger GreenSpirit, får du de bedste sorter

Vi kan levende forestille os, at du som mælkeproducent
indimellem kan føle dig usikker. Mælke- og råvarepriserne

Fokus på høstsikkerhed ved valg
af græsblanding

11

Græssæsonen 2019
Klumme af Rasmus Peter Andersen

det bedst til udtryk i vores GreenSpirit serie. Med
GreenSpirit•Struktur har vi et unikt produkt, som selv i den
tørre sommer i 2018 sikrede, at plansiloerne blev fyldt op
side 6-7.

Frø & Foder 2019/1

Lad os sammen sørge for, at vi også i fremtiden vil opleve
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vækst, og arbejde for en sund mælkeproduktionssektor
med gode fremtidsudsigter.
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TEMA

Fokus på
høstsikkerhed ved
valg af græsblanding
Ekstremt tørt, ekstremt vådt, ekstremt koldt eller ekstremt
varmt – det danske klima er i forandring. For at være sikre på
at få et godt udbytte på trods af forholdene går flere og flere
mælkeproducenter bevidst efter høstsikre græsblandinger og
græssorter.
tekst

Will van Hoof

I 2017 og 2018 oplevede vi, hvor stor en betydning

høje score med den diploide middeltidlige alm.

et vådt forår eller en knastør sommer kan have for

rajgræs Melspring, som scorer 8,3 på rustresistens.

grovfoderproduktionen. Men det er faktisk muligt

GreenSpirit•Persistens

at udelukke klimafaktoren et langt stykke hen ad

høstsikkerhed, fordi den kan tåle intensiv betrædning.

vejen. Hvordan det? Ganske enkelt ved at benytte

Denne blanding garanterer et stort antal græsningstimer

græsblandinger og græssorter, som er modstandsdygtige

gennem hele vækstsæsonen, især på marker omkring

over for ekstreme forhold.

stalden og til græsning i store besætninger.

indeholder blødbladet strandsvingel (NutriFibre), som har rødder helt
ned i 1 meters dybde. Derfor bliver
GreenSpirit•Struktur ved med at
vokse og være grøn selv under tørre
forhold. Havde du denne blanding

desuden

en

høj

Synkroniseret skridning

Et godt eksempel på sådan en blanding er GreenSpirit•Struktur. Den

giver

Havde du
NutriFibre i 2018,

Et andet virkemiddel, vi anvender i
vores blandinger, er synkroniseret
skridning.

Alle

græssorterne

i

var du helt sikkert

en blanding skrider inden for en

en glad landmand

en kort skridning er ganske enkelt, at

stående på en af dine marker i som-

periode på 10 dage. Fordelen ved
udbyttet er forudsigeligt og ensartet
hele året igennem. Både i kvantitet

meren 2018, var du helt sikkert en

og kvalitet. Med disse blandinger

glad landmand – fordi du kunne fortsætte din grovfoder-

har du størst chance for at kunne opnå fire-fem årlige

produktionen uhindret på trods af tørken.

slæt i topkvalitet.

De bedste sorter

Unge græsmarker

I alle GreenSpirit-blandinger anvender Barenbrug

Ud over valg af høstsikre blandinger og sorter spiller

græssorter, som er særdeles persistente og har en høj

græsmarkens alder også en rolle. En høstsikker græsmark

rustresistens. Et vådt forår eller efterår har således kun

er en ung græsmark. Ældre marker har det vanskeligere

begrænset indflydelse på græssets optag og kvalitet.

under ekstreme forhold. En ung græsmark indeholder

Det er en garanti for succes.

en maksimal andel af gode græssorter og giver dermed
det højeste græsudbytte i den højeste kvalitet. Ud over

Mange græsningstimer
I

GreenSpirit•Persistens

nysåning er eftersåning af din græsmark en god måde at
kombineres

Briant-sortens

garantere høstsikkerheden på. 

3

RÅD

Sådan anlægger du en ny
græsmark – trin for trin
Der er mange overvejelser når det kommer til omlægning af græsarealer. I 5 trin forklarer grovfoderspecialist
Harmen van der Sluis, hvordan man opnår den optimale omlægning og efterfølgende græsmark.
koncept

Harmen van der Sluis

tekst

Will van Hoof

TRIN 1

TRIN 2

Udvælg markerne

Destruktion af det gamle græstæppe

En vellykket græsmarkomlægning starter med

Det er ikke altid nødvendigt at sprøjte, men det

udvælgelse af arealerne. For at øge græsmarkernes

er en god hjælp i forhold til at få nedvisnet det

gennemsnitlige udbytte er det bedst at omlægge

gamle græstæppe. Hvis der er meget ukrudt på

de marker, der giver den laveste foderværdi. Her er

marken, kan det klart anbefales at sprøjte. Det er

Barenbrug GræsmarkApp et nyttigt redskab. Den kan

dog ikke alt ukrudt, der kan dræbes med et enkelt

du bruge til at fastslå hvor mange uønskede græsarter,

middel. Butbladet skræppe kræver f.eks. særlig

der er på din mark. Er andelen af uønskede arter

behandling. Tal med eksperten om dette. For at

20% eller derover, anbefales det at omlægge

fremme nedvisningen af det gamle græstæppe og

marken. En tæt jordbund eller dårlig vandforvaltning

lette den efterfølgende jordbearbejdning anbefales

kan også være en anledning til at omlægge en

det at harve græsmarken. Det skal gøres mindst 10

mark.

dage efter sprøjtningen.

Græsmarkskalenderen,

ensilageresultater

og jordbundsundersøgelser kan give dig konkret
dokumentation for kapaciteten på en mark. En
markvandring sammen med en græsekspert kan
hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.
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Jordens pH-værdi har indflydelse på tilgængeligheden af næringsstoffer.

TRIN 3
Forsuring

Jordbearbejdning

4,0

4,5

Alkalitet

5,0

5,5

6,0

6,5

Herefter er grubning en god metode til at løsne

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5
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Kvælstof

generende eller kompakte jordlag. Det er vigtigt,

Fosfat

at der er tilstrækkeligt med vand og luft i jorden,
for at de nye græsplanter kan spire. Hvis den gamle

Kalium

græsmark bestod af meget frødannende ukrudt,

Sulfat

f.eks. butbladet skræppe, alm. rapgræs og enårig

Calcium

rapgræs, er det bedre at pløje disse frø ned end at
harve. Ved harvning fordeles frøene i pløjelaget og

Magnesium

ender dermed også i det øverste lag. Ved pløjning

Jern

ender frøene under pløjelaget, hvor de fleste frø

Mangan

med tiden mister spireevnen.

Bor
Kobber og Zink
Molybdæn

TRIN 4
Optimal pH-værdi
Det er ikke altid alle mineraler og næringsstoffer,
der bliver tilgængelige for planterne. De fleste
mineraler har et optimum (se figur). Den ideelle pH-

Få den højeste proteinproduktion med GreenSpirit

værdi varierer også efter jordtypen. For sandjord
ligger den optimale pH-værdi mellem 5,2 og 5,5.

Omlægning af græsmarker er mest effektivt,

For lerjord er den mellem 6 og 6,5. Jordbunden er

når du vælger GreenSpirit – græsfrøblandinger

oftest for sur, og her kan kalktilførsel hjælpe med

med de bedste sorter, som giver den højeste

at øge pH-værdien. En jordbundsundersøgelse kan

egenproduktion af protein. En god græsmark og

vise, hvor meget pH-værdien skal øges for at være

høst på det rigtige tidspunkt danner grundlag for

optimal til græsdyrkning.

grovfoder i god kvalitet. Med græshøjdemåleren fra
Barenbrug kan du nemt måle, om græsset har nået
det optimale stadie til høst eller afgræsning. Få en
28

29

gratis græshøjdemåler ved at sende en mail med din

21

22

nivellere overfladen. Det kan foregå som en separat
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SLÆT

Enhver landmand er en
NutriFibre-landmand
GreenSpirit•Struktur med NutriFibre er en alsidig græstype, der passer til de fleste typer mælkeproducenter, uanset
om man bruger store eller små mængder græs i foderrationen, eller udelukkende bruger græs til fodring.
koncept

Edward Ensink

tekst

Will van Hoof

50% græs og 50% majs
Mælkebedrifter med en foderration på 50% græs og 50% majs kan med fordel opdyrke marker
med GreenSpirit•Struktur. En foderration med denne mængde majs indeholder ofte for lidt
struktur, og derfor er det nødvendigt at tilkøbe ekstra protein i form af kraftfoder eller specifikke
proteinråstoffer. Problemet med for lidt struktur i rationen løser man på sådanne “majsbedrifter”

TørkeGræs

ofte ved at slå græsset senere, når det er i begyndende skridning. Alm. rajgræs i skridning giver
imidlertid et mindre energiudbytte end alm. rajgræs før skridning. På disse bedrifter kunne man
med fordel istedet tilså nogle marker med GreenSpirit•Struktur. Blødbladet strandsvingel giver
ekstra struktur i foderrationen. GreenSpirit•Struktur kan slås seks gange om året og giver således
30% mere tørstof end alm. rajgræs. Den samlede mængde protein i ensilagen er derfor 12-15%
højere. Landmanden kan altså på denne måde slå to fluer med et smæk.

UdbytteGræs

Intensiv mælkeproduktion
Bedrifter med intensiv mælkeproduktion har mange køer pr. hektar. De udnytter deres
jord intensivt, men er også nødt til at tilkøbe grovfoder. Til disse bedrifter er en blanding af
GreenSpirit•Struktur og Duet kløverblanding særdeles velegnet. Det høje tørstofudbytte på

BæredygtigtGræs

+30% i forhold til alm. rajgræs betyder, at det ikke er nødvendigt at tilkøbe nær så meget foder.
Med denne blanding produceres der desuden 12-15% mere råprotein. GreenSpirit•Struktur
bidrager således til bedriftens egenproduktion af protein. En blanding af GreenSpirit•Struktur
og Duet kløverblanding kræver ingen brug af kunstgødning. Gødskning med gylle i foråret
og halv gødskning efter andet slæt er nok til, at der kan opnås en høj produktion året rundt.
GreenSpirit•Struktur med kløver bidrager således også til effektiv næringsstofudnyttelse på
bedriften.

FiberGræs

Alsidige NutriFibre
egner sig til
enhver mælkeproducerende
bedrift

Spredte jordtilliggender
Bedrifter med spredte jordtilliggender benytter deres marker tæt på gården til græsning og
de mere afsides liggende marker til dyrkning af andet grovfoder (slætgræs og majs). Hvis disse
marker i stedet tilsås med GreenSpirit•Struktur, vil de give 30% mere tørstof om året end alm.
rajgræs. Mælkeproducenter vil således kunne dyrke græs særdeles effektivt på disse arealer. Hvis
der benyttes en blanding af GreenSpirit•Struktur og Duet kløverblanding, er det ikke nødvendigt
at udbringe kunstgødning. Det gør det muligt at forvalte de afsides liggende marker endnu mere
effektivt. Et sædskifte med GreenSpirit•Struktur og majs på markerne vil øge jordens frugtbarhed.

NutriFibre
gror videre,
selv under
ekstrem tørke

GreenSpirit•Struktur har rødder helt ned i 1 meters dybde og efterlader store mængder organisk

NutriFibre er en teknologi base-

stof i jorden. Et sædskifte med GreenSpirit•Struktur i fire år og majs i to år giver en sund jordbund

ret på blødbladet strandsvingel,

og et optimalt tørstofudbytte på sigt.

som fås i blandingen GreenSpirit•Struktur. Rødderne kan
nå helt ned i 105 centimeters
dybde. GreenSpirit•Struktur kan

Fuld græsration

derfor hente vand i de dybere

Når en mælkeproducent udelukkende fodrer med græs, er det nødvendigt at tilføre ekstra struktur

bliver ved med at trives og vok-

for at opnå en afbalanceret ration. Her er GreenSpirit•Struktur særdeles velegnet, fordi den giver

se selv i længere tørkeperioder.

en nødvendige “indsprøjtning”. GreenSpirit•Struktur kan ensileres, men egner sig også udmærket

Om sommeren giver GreenSpi-

til hø. Blødbladet strandsvingel har en meget kort tørretid og dermed en høj høstsikkerhed.

rit•Struktur et ekstra slæt græs i

Hvis 1 kg halm i en græsration erstattes med 1 kg NutriFibre-hø (GreenSpirit•Struktur), giver

forhold til blandinger med alm.

køerne 1,5 liter mælk mere om dagen. Køerne opretholder en god gødningskonsistens og en

rajgræs. Desuden får ukrudtet

sundhedstilstand, der giver masser af mælk. 

vanskelige betingelser, fordi der

jordlag, når det øverste lag er
udtørret. Det betyder, at græsset

ikke opstår bare pletter på marken i tørre perioder.

7

INTERVIEW

“Intet græs kan måle sig
med GreenSpirit•Struktur”
I Vinderup har Jørgen René Hummelmose 630 malkekvæg. På 180 af de 500 hektar, han har i brug, dyrker han græs.
Eller med andre ord: GreenSpirit•Struktur. “Jeg dyrker ingen andre græsblandinger, for der er intet græs, der kan
måle sig med GreenSpirit•Struktur”, siger Jørgen René Hummelmose.
interview med

8

Jørgen René Hummelmose

tekst

Will van Hoof

Jordarealerne, som mælkeproducenten fra Vinderup

Høj høstsikkerhed

dyrker sine afgrøder på, er af vekslende kvalitet med

Jørgen René har helt bevidst valgt at udlægge sine

både let sandjord og tung lerjord. På arealerne med

græsarealer

let jord dyrker Jørgen René majs, som han kan vande,

af bedriftens størrelse vil Jørgen René gerne have

uden at jorden er for våd i oktober, så han kan opnå en

sikkerhed i forhold til udbyttet, hvad angår såvel masse

problemfri majshøst. I den tungere lerjord dyrker han

som næringsværdi, og fleksibilitet omkring høsten. Det

græs, og på de resterende arealer dyrker han rug.

får han med GreenSpirit•Struktur.
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med

GreenSpirit•Struktur.

På

grund

Jørgen René. Her stiger andelen af stængler og aks
betydeligt, hvis høsten udsættes en uge, og det går ud
over næringsværdien. GreenSpirit•Struktur bevarer sin
næringsværdi.
Desuden behøver GreenSpirit•Struktur kun at ligge kort
tid på marken, efter at det er slået. Bladenes struktur
gør, at græsset fortørrer hurtigt, så det kan opsamles
allerede efter to dage. “Med GreenSpirit•Struktur kan
høsten planlægges, og jeg får et forudsigeligt højt
udbytte. De egenskaber finder man ikke hos noget
andet græs.” Under høsten findeles græsset i stykker
på 1,2 centimeter. Det gør græsset nemmere at presse i
fodersiloen og er i den rigtige længde, når græsset skal
blandes i foderrationen.
Hvidkløver giver ekstra smag
Jørgen

“De egenskaber finder
man ikke hos noget
andet græs”

René

anvender

GreenSpirit•Struktur

med

hvidkløver. Det er en meget velsmagende blanding,
som har et højt proteinindhold og kan nøjes med en lav
gødningstilførsel. For at bevare hvidkløveren i afgrøden
slår Jørgen René GreenSpirit•Struktur fem gange om
året. Hvis det slås færre gange, aftager andelen af kløver.
Da GreenSpirit•Struktur bruger størstedelen af sin energi
efter såningen på at danne et stort rodnet, er det første
slæt lidt mindre, har Jørgen René erfaret. Derefter stiger
udbyttet betydeligt. “Jeg kan endda lade det stå i over
fem år.”
Den blødbladede strandsvingel i GreenSpirit•Struktur
sørger for de nødvendige cellevægge (NDF) i rationen.
Det er derfor ikke nødvendigt at give tilskud af ekstra
halm eller andre strukturkilder, og samtidig er både
fordøjelsen og klovsundheden optimale. Jørgen René
Hummelmose kan varmt anbefale GreenSpirit•Struktur til
andre mælkeproducenter. “Det er endnu ikke så udbredt
her på egnen. Men det rummer store muligheder for
mange kvægavlere.” 

GreenSpirit•Struktur indeholder blødbladet strandsvingel, som giver et 30% større udbytte end alm.
rajgræs og har rødder helt ned i 1 meters dybde. Derfor
bliver græsset ved med at vokse selv i tørre somre, som
den vi havde i 2018. Det høje udbytte betyder, at Jørgen
René kan dyrke 30 hektar mindre græs i 2019. Med 150
hektar har han stadig græs nok til grovfoderrationen,
som består af 2/3 majs og 1/3 græs.
Intet problem at udsætte høsten
En anden stor fordel ved GreenSpirit•Struktur er det
brede høstvindue. ”Når vejret er regnfuldt, kan høsten
udsættes en uge, uden at det går ud over græssets
kvalitet. Det er vanskeligere med alm. rajgræs”, siger
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BARENBRUG

En verden af muligheder
Uanset om du er landmand, barn, boligejer eller

stærke hollandske diger til endeløse

Holland og New Zealand kan få gavn

fodboldspiller, og uanset hvilket kontinent du

græsningsområder i Brasilien og

af hinandens viden om næringsrigt

New Zealand. Forskellige verdener,

fodergræs. Og sunde køer giver

der stiller forskellige krav. Men der

tilfredse landmænd!

bor på, har du fortjent det bedste fundament.
Fra glade turister i Central Park i New York og

findes lige så mange løsninger!
En integreret tilgang

ivrige golfspillere på St Andrews eller Pebble
Beach til sundt malkekvæg i Danmark – vores
tilstedeværelse på seks kontinenter gør det

Vi deler viden og skaber løsninger

Vores hemmelighed? Vi forener

Vi har forsøgsanlæg i alle de primære

forædling og forskning i høj kvalitet

klimazoner. Med 18 afdelinger og

med den faglige dygtighed, der

muligt for os at tænke globalt og handle lokalt.

22 forsknings- og udviklingssteder

findes hos vores stærke partnere

Hvad enten det er i nord eller syd eller i tørt,

står vi til din rådighed i mere end

i marken. Resultatet: Vi integrerer

20 lande på 6 kontinenter. Vores

den nyeste videnskabelige viden

vådt eller koldt klima, er vi leveringsdygtige i

eksperter arbejder sammen og

takket være rådgivning fra fagfolk

det bedste fundament for både forretning og

udveksler viden, så de kan udvikle

med et indgående kendskab til din

fornøjelse!

præcis den løsning, du har brug

branche og din geografiske region.

for. Vores tilstedeværelse på det

Uanset om du arbejder inden for

Vi har i de sidste 100 år set et

afrikanske kontinent er en værdifuld

landbrug, idræt eller rekreation, vil

utal af forskellige jordbundstyper.

kilde til tropiske græssorter over

vi gerne hjælpe dig med at få det

Fra

hele verden. Det betyder også, at

bedste frem i dig selv. For at give

mælkeproducerende

dig en konkurrencefordel holder vi

fortryllende

byparker

til

stemningsfyldte idrætsparker. Fra
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lande

som

K L U M M E
Royal Barenbrug
En verden af muligheder – det er, hvad
Joseph Barenbrug så for sig, når han
betragtede græs. Han indledte en forædling
af sorter til forskellige formål, som stadig er i
gang den dag i dag. Sorter, som egner sig til

Græssæsonen
2019

mange forskellige klimaer. Velsmagende og
sunde fodergræsser med høj næringsværdi til
køer, finbladede og smukke grønne græs-

Græssæsonen 2018 blev for mange danske landmænd

sorter til parker og haver, langsomtvoksende

en stor udfordring på grund af den lange periode uden

plænegræs, robuste græssorter til fodbold-

nedbør. Den megen tørke skabte store bekymringer hos

baner og rekreative formål … Hvis du kan

mælkeproducenterne, og mange har haft svært ved at

forestille dig det, kan vi udvikle det!

skaffe grovfoder nok. Det bliver spændende at se, hvad
sæson 2019 bringer af udfordringer.

Kunden i første række

Hos Barenbrug kan vi præsentere en lang række

Josephs mission var at hjælpe kunderne med

produkter, som gennem en årrække med avls- og

at tackle enhver tænkelig udfordring. Denne

forsøgsarbejde er tilpasset til det danske klima og ikke

tradition fortsætter Frank og Bastiaan som

mindst til de moderne mælkeproducenter, som ønsker

fjerde generation. I dag er Barenbrug Group

en langvarig og stabil græsproduktion.

verdens førende forædler af plæne- og

Danske fodringsforsøg har åbnet op for mulighederne

fodergræsløsninger. En familievirksomhed

for at tænke i andre græstyper og blandinger, hvis man

helt igennem. Takket være Joseph, Joop og

vil opnå den højest mulige mælkeproduktion. Via den

Bert kan vi tilbyde dig 114 års erfaring!

nyeste fremavlsteknologi har vi i vores sortiment nogle
fiberrige og blødbladede strandsvingel produkter, som

Kongelig

sikrer topudbytter år efter år og ikke mindst en stabil og

I 2004 fik Barenbrug tildelt prædikatet

høj mælkeproduktion.

"kongelig" – en hædersbevisning, der kun

Frøblandinger og græsfrø af højeste kvalitet og stor

gives til hollandske virksomheder, som har en

fokus på management i marken kombineret med et stort

meget høj prestige og betydning i deres

kendskab til produkterne er i mine øjne meget vigtigt for

branche, har eksisteret i mere end 100 år og

en høj produktion af kvalitetsgrovfoder. Jeg vil gøre mit

har en bæredygtig ledelse og et fremragende

bedste for at hjælpe vores kunder til det rigtige valg på

omdømme. Hos Royal Barenbrug er vi meget

netop deres bedrifter.

stolte af vores kongelige hædersbevisning!

Valget af den rigtige frøblanding, der passer til den
konkrete bedrift, er det første skridt på vejen til at sikre
en høj grovfoderkvalitet og derigennem skabe optimale

aldrig op med at lære. Vi afholder interne kurser for vores

betingelser for både produktive dyr og bedrifter.

medarbejdere og har etableret Barenbrug Academy,

Barenbrugs blandinger er tilpasset de moderne danske

hvor vi uddanner eksterne partnere. Alt sammen for at

mælkeproducenter og sammensat, så de imødekommer

kunne tilbyde dig det bedste fundament.

en lang række af forskellige behov, uden at der er gået
på kompromis med kvaliteten.

Skræddersyede løsninger
Har du brug for en skræddersyet løsning til et meget
specifikt formål? Vil du f.eks. sikre, at fodergræsset

Rasmus Peter Andersen

fortsat kan gro i en tørkeperiode i Argentina eller

Salgsansvarlig Barenbrug

Australien, hjælpe græsset med at hele hurtigt efter en
hårdhændet fodboldkamp i Rusland eller styrke græsset
med den rigtige frøforbedringsteknologi på en golfbane
i Frankrig, der helst skal forblive grøn året rundt …? Så
skal du bare sige til. 
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Make Life Beautiful
Det styrker sundheden hos malkekvæg,
stimulerer biodiversiteten, øger mængden
af organisk materiale og er en fryd for
øjet på en cykeltur igennem det smukke
danske landskab. Græs har stor værdi.
Denne værdi gør vi alt for at drage nytte
af på en bæredygtig måde – sammen
med dig.
Vi arbejder nemlig hver dag på at udvikle
innovative græsløsninger. Det gør vi
gennem løbende dialog med dig. Dit
engagement kombineret med vores
viden om den nyeste teknologi gør det
muligt for os at fremstille de smukkeste
produkter – og det har vi gjort i 114 år.
I vores søgen er vi ikke bange for at vove
os ud i ukendt terræn. Sommetider finder
man de bedste ideer, hvor man mindst
venter det. Én ting er helt sikker. Det
centrale for os er, at vores græs opfylder
dine behov.
Hos Barenbrug tror vi på, at vi med små
skridt kan arbejde os hen imod en grøn,
bæredygtig verden. Vil du med?

Make Life Beautiful

Få fl ere oplysninger om Barenbrugs produkter samt rådgivning hos vores forhandler LINDS AS.
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