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Niels’ hvede ender so
Niels Dissing Clausen
på Mors har etableret
destilleri på gården
Staunstrup, hvor han bruger sit eget hjemmeavlede korn til fremstilling af
gin.

Trods et tørt og koldt forår er der tilfredshed med Pondus-hveden i den
fede muld på Mors. Fra venstre Niels
Dissing Clausen, Niels Jørgen Clausen
og Karl Kudsk fra Mollerup Mølle. Fotos:
Vibeke Fabricius

Interessen for planteavl, et
stort iværksætter-gen og lysten til at følge sit produkt fra jord til
bord og gøre det helt færdigt er drivkraften for Niels Dissing Clausen, der
har etableret eget destilleri på sit
landbrug i Vejerslev på Mors.
Han producerer gin og styrer selv
alle processerne lige fra dyrkning
af hveden, fremstilling af råsprit,
fermentering, tilsætning af urter og
krydderier og til sidst tapning på
flasker.
- Det er min hobby, og det skal ses
som en nicheproduktion og et supplement til planteavlen, som naturligvis er det, der fylder mest, siger
38-årige Niels Dissing Clausen, der
dog ikke lægger skjul på, at han har
ambitioner og vækstplaner for destilleriet, der nu har kørt i et års tid.
- Jeg har kastet mig ud i det her,
fordi det er sjovt og spændende. Og
nok mest af alt, fordi jeg selv elsker
gin, tilføjer han med et smil.

Forbereder
whisky-produktion
Lige nu produceres der udelukkende gin, men snart vil der også blive produceret vodka og whisky på
Staunstrup Destilleri. Og en webshop
er under opstart.
- Det er helt vildt spændende at
skabe noget nyt, og det er fuldstændig afgørende for mig, at det er noget,
jeg kan stå inde for og noget, hvor jeg
har sjælen med. Jeg er landmand og
planteavler, og jeg kan godt lide tankegangen om, at man gør sine produkter helt færdige, fortæller Niels
Dissing Clausen.
Han sammenligner det med, da
han var yngre og passede mink.
- Her var man jo med gennem hele
processen, og det var en glæde, når
vi til sidst så de færdige skind klar til
salg, siger han og fortsætter:
Det er nok også noget, jeg har fået
med hjemme fra. Vi er ivrige jægere,
og vi tilbereder selvfølgelig vildtet,
som vi skyder. Vi har altid haft køkkenhave, hvor vi henter vores grøntsager. Og nu synes jeg, det er sjovt at
producere gin med en sporbarhed,
der betyder, at man på hver eneste
flaske kan se hvilken mark, hveden
er dyrket på.
Han kunne producere meget mere,
hvis han købte råsprit udefra. Men
Niels Dissing Clausen ønsker sammenhængen til Vejerslevgaards landbrug og planteavl.
Det giver mest mening for mig, siger han.

Svampesprøjtningen på Vejerslevgaard Agro er overstået, og nu er det
vigtigt at holde øje med bladlus. Ved besøget blev der konstateret mindre
angreb af både kornbladbillelarver og bladlus.

Første år med Pondus
Niels Dissing Clausen driver landbrug sammen med sin far, Niels Jørgen Clausen. De har netop stiftet I/S
Vejerslevgaard Agro. Inger og Niels
Jørgen Clausen bor på Vejerslevgaard,
mens Niels Dissing Clausen bor på
gården Staunstrup sammen med sin
hustru, Charlotte og deres to døtre. De
købte gården i 2012. Vejerslevgaard er
en slægtsgård, som har været ejet af
familien i seks generationer.

Indtil august 2021 producerede de
14.000 slagtesvin på årsbasis, men
nu er staldene lejet ud. I dag er der
ingen ansatte på bedriften bortset
fra i høst, hvor der trækkes på ekstra
hjælp.
Planteavlen omfatter 470 hektar,
hvoraf hveden udgør 105 hektar,
der drives med Nordic Seed-sorten
Pondus samt en sortsblanding, hvori
også Pondus indgår.
- Vi har været glade for Torp i man-

Niels Dissing Clausen er klar til at rykke ud med sprøjten, og lige nu holdes
der godt øje med lus i hveden. Han kører med en selvkørende Dammann-sprøjte
på første sæson. Købt i Tyskland med 10 år på bagen.

ge år, og ser nu Pondus som en stærk
afløser, der forhåbentlig kan leve op
til forventningerne. Foreløbig ser det
godt ud, siger Niels Jørgen Clausen.
- Vi har kun fået 60 millimeter vand
siden vækststart, men det er kommet
på de rigtige tidspunkter, siger Niels
Dissing Clausen, der lige nu holder
godt øje med lus i marken.
- Vi har kun svampesprøjtet to gange. Pondus er en sund og robust sort,
og det har naturligvis også spillet

ind, at der har været et lavt svampetryk i år, tilføjer han.

God på alle jordtyper
Produktchef Karl Kudsk fra Mollerup
Mølle er kommet på Vejerslevgaard
gennem mange år og har et tæt samarbejde med familien Clausen om
planteavlen.
Han fremhæver, at Pondus er en
anerkendt sort, som er højtydende på
alle jordtyper. Endelig har den samti-
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Kontakt: Kasper Stougård
kasper@effektivtlandbrug.dk
61 22 67 35

Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84

om gin
På maskinsiden er strategien på Vejerslev Agro klar: Der satses på brugte maskiner, og maskinparken er ældre, men
velfungerende. Fra venstre Niels Dissing Clausen, Niels Jørgen Clausen og Karl Kudsk.

Niels Dissing Clausen har indrettet destilleriet ved Staunstrups maskinhus.

dig en meget lav modtagelighed for
septoria, en god stråstyrke og resistens mod gulrust og hvedegalmyg.
- Den har klaret sig rigtigt godt her
i den fede muld på Mors, og det er
en fornøjelse at komme ud og se en
sådan hvedemark, siger Karl Kudsk.
Agronom Vibeke Fabricius fra
Nordic Seed deltog også i besøget
på Mors, og hun deler begejstringen
for Pondus.
- En anerkendt egenskab ved Pondus er også sortens brede såvindue.
Den kan etableres tidligt i september,
men også ind i oktober måned. Derfor er Pondus også en stærk spiller i to
stærke sortsblandinger til kommende sæson i samspil med Informer og
henholdsvis RGT Saki til tidlig såning
og RGT Bairstow til det senere såtidspunkt, siger hun.

Stor interesse
På Vejerslevgaard er hvedesorten
valgt ud fra dens egenskaber og forsøgsresultater, og ikke ud fra særlige
hensyn til ginproduktion.

- Det er jo kun en meget lille del,
der bruges i destilleriet til fremstilling af råspritten, som efterfølgende
forfines rent smagsmæssigt med urter og krydderier. Men det er meget
vigtigt for mig, at det er lavet af mit
eget hjemmedyrkede korn, siger
Niels Dissing Clausen.
Han fortæller, at det har været vildt
spændende, men også krævende at
komme i gang med ginproduktionen.
- Og så er det dejligt at opleve, at
folk tager så godt imod det, siger
Niels Dissing Clausen, der sælger
via Facebook, specialbutikker og restauranter.
Som kuriositet nævner Vibeke Fabricius, at Pondus i 2021 blev godkendt som stivelseshvede til destillering ved The Absolut Company i
Sverige, så også på denne front er der
stort potentiale i sorten.
/ kast

Staunstrup Destilleri
Hjemmelavet fra start til slut
Der fremstilles råsprit af eget korn
S taunstrup Gin indeholder enebær, koriander, kvan og
forskellige bær, som findes i naturen omkring gården
D
 et tager tre måneder at lave gin, når man selv fremstiller
råspritten
Kilde: staunstrupgin.dk

Markplan Vejerslevgaard Agro
Der drives 470 hektar primært JB 5-6.

Foreløbig er der tappet cirka 1.000 flasker gin fra Staunstrup Destilleri.

145 ha vårbyg
105 ha hvede
70 ha raps
57 ha vinterbyg
43 ha triticale
40 ha rajgræs
10 ha rug
Hertil 24 ha skov samt græsbrak, m.m.

