


Dalby Mølle A/S er i dag en privatejet mølle, der ligger i natur-
skønne omgivelser ved Kolding og drives af adm. direktør Claus 
Sønniksen og produktionschef Hans Peter Petersen. 

Dalby Mølle har rødder helt tilbage til middelalderen, hvor den 
fungerede som en kornvandmølle. I 1930 startede fremstillingen 
af havregryn. De nuværende bygninger er fra 1857 med om- og 
tilbygninger i 1980′erne. Produktionsanlægget er fra 1992 og 
moderniseres løbende.

Vi har i dag en stærk organisation. 
Vores virksomhed er AAA-rated, og vi 
er kendte på en høj CSR-profil.
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Kvalitet og værdi for vores kunder

Vi arbejder på Dalby Mølle kun med én ting: Forarbejdning og pakning af 
kornprodukter og andre specialprodukter – til gengæld kan vi klare stort set 
alle forarbejdningsprocesser af alle typer kornprodukter. Vi kan eksempelvis 
valse, skære, slibe og dampkoge. Det er primært havre, vi forarbejder, men 
forbrugerne har de seneste år fået øjnene op for en række nye produkter, som 
vi har taget i produktion. Eksempelvis spelt, hirse, rug og byg.  

Fælles for alle vores produkter er, at vi som IFS-certificeret virksomhed leve-
rer en ensartet, høj kvalitet hver gang. Vores kunder er vores samarbejds-
partnere, og det er vores fornemste opgave at afdække kundens behov og 
tilbyde løsninger, der passer til disse behov. 

For nogle af vores kunder pakker vi blot produktet i poser, mens vi for an-
dre kunder både forarbejder og pakker. Uanset, hvilket samarbejde vi indgår, 
behandler vi alle kunder med samme seriøsitet og service. Vi bruger vores 
know how til at rådgive kunden om optimerede løsninger, der forbedrer pro-
dukt og bundlinje.
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Packaging 
Strategisk samarbejde med FAWEMA & HDG

Quality 
Laboratorieanalyser og kvalitetsledelse

Engineering 
Projektering, montage & dokumentation

SC Tech tilbyder rådgivning og løsninger 
om pakkemaskiner, kvalitet og engineering. 
I samarbejde finder vi den mest effektive 
og langsigtede løsning. 

Scandinavian 
Technology ApS
Packaging, Quality and Engineering

Tel. +45 24 81 98 24  •  j@sctech.dk www.sctech.dk

Alle typer produktstørrelser

Dalby Mølle kan levere kornprodukter i alle 
markedskendte posestørrelser.

- 0,5- og 1,0-kilos poser
- 5- og 25-kilos sække
- Big bags på cirka 600 kilo
- Bulk

Har du specielle ønsker, så kan vi sikkert 
klare det. Kontakt os med alle forespørgs-
ler på emballage.
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Nielsen & Smith a/s
Sydvestvej 88 • 2600 Glostrup • Tlf. 4329 8888
www.nscorn.dk   •  Email: nscorn@nscorn.dk

- vi er aldrig længere væk end telefonen...

Sortsrepræsentant i Danmark 
for et stort udvalg af udenlandske
kornsorter, økologiske som kon-
ventionelle.

Årtiers erfaring med økologi!
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Innovativ 
 samarbejdspartner

Vores primære produkt er forarbejdning 
af havre, som vi kan grov- eller finvalse. 
Heraf er størstedelen af havren økologisk. 
Med en produktionshal med moderne 
maskiner er vi i stand til at håndtere en 
række specialopgaver, eksempelvis: 

- Forarbejdning af perlebyg 
- Forarbejdning af rug
- Forarbejdning af hirse
- Produktion af glutenfri produkter

Vi samarbejder med de største detailkæ-
der i Danmark og Tyskland, men vi er også 
kendt for at indgå innovative samarbejder 
med mindre virksomheder, som satser på 
nichemarkeder inden for kornprodukter. 
Vi vil gerne være med til at gå nye veje. 
Kontakt os og hør om mulighederne for 
en skræddersyet aftale. Her kan vi bidra-
ge med nyttig knowhow i værdikædens 
forskellige led.
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Forbruger skaber efterspørgsel 
gennem konceptavl

Dalby Mølle har indgået et strategisk samarbejde med DLG omkring 
holdningsbaseret produktion af afgrøder, også kaldet konceptavl. 
DLG ejes af 30.000 danske landmænd, og de seneste år har selska-
bets ledelse arbejdet målrettet med udvikling af konceptavl, som 
giver det enkelte landbrug merværdi og sikrer råvarer til industrien 
med den ønskede CSR-profil.  

”Koncepterne er forskelligartede og skabes med udgangspunkt i muligheder og ønsker hos 
forbrugeren. Det kan eksempelvis være, at forbrugeren gennem sit forbrug af dagligvarer 
ønsker at styrke biodiversiteten i naturen ved køb af produkter, der er omfattet af et kon-
cept med f.eks. plantning af levende hegn omkring markerne, hvilket tilgodeser områdets 
fugleliv. Koncepterne kan omfatte en bred palette af råvarer, herunder havre, brødkorn, 
raps samt forskellige specialprodukter til fødevareindustrien. 
DLG har de sidste 5 år oplevet en øget efterspørgsel på afgrøder, som har en stærkere 
CSR-profil, end koncernen tidligere kunne tilbyde. Vi har derfor opbygget en afdeling, som 
fortæller historien om produktionen – og det har mange virksomheder, heriblandt Dalby 
Mølle hilst velkommen. Vi tager gerne en uforpligtende samtale med alle, som kunne være 
interesserede i konceptavl.”

Jakob Helm Larsen, produktchef for konceptavl, DLG   
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• Natur i balance
• Biodiversitet
• Klima
• Bæredygtighed
• Storytelling

Landbrugets eget selskab 
sikrer råvarer til  
en god start på dagen 
– med en portion økologisk grynhavre
DLG har i samarbejde med Dalby Mølle udviklet  
koncepter, hvor forbrugernes ønske om høj kvalitet, 
sporbarhed og formidling af dyrkningens historie fra 
landmanden til forbrugeren. DLG tilbyder en bred  
pallette af koncepter, som skræddersys efter de krav, 
som de forskellige markeder efterspørger.

Læs mere på www.dlg.dk  
– om de mange koncepter,  
som koncernen tilbyder.

Det er ikke kun vores kunder, vi kan tilbyde 
en stærkere CSR-profil. Hos Dalby Mølle tager 
vi selv ansvar for både miljø og mennesker. 
Senest har vi gennemført et energibesparende 
projekt på vores produktionsapparat, som gør, 
at vi sparer miljøet for et elforbrug på 720.000 
kilowatt-timer om året. 

På vores hjemmeside kan du altid læse om 
lignende nyheder, og du kan se vores produkt-
portefølje, som hele tiden opdateres. Scan 
QR-koden herunder og kom direkte til vores 
hjemmeside. Du er også velkommen til at 
kontakte os på mail eller telefon. Vi investe-
rer ofte tid i fysiske besøg hos vores kunder, 
fordi det giver os god viden, som vi kan bygge 
samarbejdet på.   
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Strøh Automation A/S er en topmoderne automationsvirksomhed, 
hvor individet, service og kvalitet har højeste prioritet.
Firmaets kompetencer og ekspertise ligger inden for områderne 
industri-installationer, industriservice, maskin-og produktions-
optimeringer, tavlebygning, kvalitetskontrol, robotteknologi, vision 
samt produktion og salg af egne fuldautomatiske maskiner til over-
fladebehandling.

STRØH AUTOMATION A/S

Os kan du stole på 365 dage om året, 

24 timer i døgnet - på alle områder!

• Unikke total løsninger
• Produktionsautomatisering
• Processoptimering
• Robotautomatik
• Maskinudvikling
• CE-Mærkning
• PLC
• HMI/SCADA
• Bygningsautomatik
• El service
• El entrepriser
• Døgnservice

Værkstedsvej 10B . 6000 Kolding . Tlf. 76 34 81 82  •  Bygmestervej 5 . 5750 Ringe • www.saut.dk

- kvalitet, effektivitet, kompetence
AUTOMATION

www.robopaintsystems.com

Dalby Mølle A/S
Idyl 26 B
DK-6000 Kolding 

Telefon: 75 52 57 00
Telefax: 75 52 57 22

CVR-nr: 30 72 60 65
E-mail: mail@dalby-moelle.dk
Web: www.dalby-moelle.dk
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