
Fra Muld til Mund



Hvem er Mejnerts
Mejnerts er et familiedrevet, økologisk landbrug på ca. 1300 hektar med egen mølle og egen 

produktion af korn og mel. Virksomheden ligger ved Kalundborg.

Familien Mejnertsen: Anne 52, Niels 54, Kasper 28, Peter 26, Rie 24 og Signe 19 

Anne og Niels har drevet virksomhed siden 1987. Mejnerts blev skabt i 2010. I 2014 gik Kasper og 
Peter ind i virksomheden. 



Mejnerts i dag

• Driver ca. 1200 ha. økologisk planteavl
• Bredt sædskifte: Korn, Raps, Frø og Ærter 
• Dyrker alt korn og frø til Mejnerts Mølle 
• Egen maskinpark til alle markopgaver 
• Energi neutral via eget Solcelleanlæg 

genanvendelse af frarens fra møllen 



• Kendt brandt 
• Afsætter tons mel om året.
• 75 % gennem foodservice-Hørgram, BC,AB, Cater Engros mm
• 20 % gennem detail - landsdækkende i MENY og nemlig.com
• 5 % gennem lokalt marked - Udvalgte superbrugser, landmad.dk , 

gårdbutikker mm. 
Kornhandel
• Stor på kornhandel 
• Blandt danmarks største lager af økologisk brødkorn.
• Håndtere 14.000 tons økologisk brødkorn om året.
• Eksportere til udlandet - Sverige, Norge, Tyskland mm.
• Kan rense, tørre og oplagere korn.

Mejnerts i dag

http://nemlig.com
http://landmad.dk




Mejnerts Mad - Alt hvad mennesket har brug for at spise og 
drikke, kan Mejnerts producere. 

Bringe landmand og forbrugere tættere på hinanden. 
Producere og udbrede sunde fødevarer.

Producere fra Muld til Mund, med kvalitet, bæredygtighed og 
økologi i højsædet 

Sælge vores produkter, som en konceptvare. 
(kvalitet, historie og omtanke = mer`værdi) 



Mejnerts 
Brand, markedsføring 

og afsætning

Mejnerts 
Landbru

g

Fjordgrønt Mejnerts 
kød

Mejnerts 
Mølle

• Kornproducent
• Frøproducent
• Special afgrøder

• Kornhandel
• Mel produktion
• Pakkeri af korn- og 

frø produkter

Mejnerts 
Protein

Mejnerts 
Mælk

• Høns
• Kylling
• Grise
• Køer
• Får

• Ormeproduktion
• Foderproduktion
• Udnyttelse af 

restprodukter

• Grøntsager
• Lager og Pakkeri

• Mælk
• Ost
• Yogurt

Sharefarming Kernen
Mejner invest

Etableret 
produktion

Viskingegården

Mejnerts Mad
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