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Afrika
Kilimanjaro, safari og zanzibar
23 dage med kombination af be-
stigning af Afrikas højeste bjerg,
imponerende vilde dyr og
strandliv på Zanzibar. Næste af-
rejse i juni. Pris kr. 28.980,- inkl.
fly. 
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Aconcagua
Bestigning af Andeskædens hø-
jeste top på 6959 m. Vores dygti-
ge bjergguide introducerer til
gletschertræning og sørger for
en grundig akklimatisering. Af-
rejse i februar. Fra kr. 28.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Afrika
21 dage fra Cape Town og Vic-
toria Falls via Namibia. Pris fra
kr. 9.480,-. ekskl. fly. Afrejse hele
året. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Afrika
Kilimanjaro. Tag med på den
lange flotte Shira-rute på Kili-
manjaro med dansk rejseleder
med god akklimatisering, priser
fra 21.980,-. Ex 10/10, masser af
garanteret afrejser. 
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Afrika
Tanzania, Kenya og Zanzibar. Ex
10 dages Kenya-safari kun
6.980,-. Bestil vores 28 siders pro-
gram med safari i lodge, telt el-
ler camp, Mombasa, Mt Kenya,
Kilimanjaro og Zanzibar bade-
ferie. Afrejse jun-apr.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Afrika
Teltsafari i hele Afrika. F.eks. Krü-
ger, Okavango, Vic Falls 20 dage /
17 nætter fra Kr. 18.260 incl. fly-
billet. Ring og hør nærmere om
de mange muligheder eller se
nogle af vore spændende eksem-
pler på www.brandstrup.dk tlf.
33 22 40 40

Borneo
Oplev det tropiske Sarawak på
denne 15 dage lange rejse med
dansk turleder. Dyreliv, hvide
sandstrande og vandring. Afrej-
se i f.eks. juni. Pris fra kr. 17.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Cambodia
Vietnam og Sydkina 25 dage. En
rundrejse gennem nogle af Sy-
døstasiens smukkeste landska-
ber og et møde med 3 meget
forskellige kulturer. Afrejse i ok-
tober. Pris fra kr. 19.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Canada
18 dages adventure i det sydvest-
lige Canada. Oplev British Co-
lumbia og Alberta med deres
fantastisk smukke, alsidige og
bjergrige natur. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 19.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Cuba
Vandreferie med dansk vandre-
leder med viden om og begej-
string for Cubas historie og be-
folkning. F.eks. 15.11. - 29.11.07 kr
18.900,-. Se også efterårstur til
Cap Verde på
www.ruby-rejser.dk
Tlf 8615 3599

Dolomitterne
10 dages let vandring blandt sæ-
tere og bjergtinder i et af Itali-
ens smukkeste bjergområder.
Overnatning på hotel af god
standard. Afrejse i f.eks. juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Etiopien
Det bedste af Etiopien med en
perfekt blanding af kultur og na-
tur. Mød nogle af Afrikas mest
sær-prægede og farvestrålende
stammer. Afrejse i november og
december. Fra kr. 18.980,- inkl.
fly www.topas.dk eller
86 89 36 22

Frankrig
Mont Blanc. Over 12 dage oplever
du intenst bjergene ved van-
dring fra hytte til hytte. Afrejse
fra juni. Pris fra kr. 6.780,- inkl.
fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Færøerne
5-dages besøg på Færøerne med
highlights fra ø-riget højt mod
nord oplevet via lette vandre-
ture. Afrejse i maj og september.
Pris fra kr. 5.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Grønland
19 dages ekspedition med kryds-
ning af indlandsisen for den vir-
kelig kræsne. Maksimalt 10 del-
ta-gere og to turledere. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 24.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Grønland
Eqi, Diskoøen og isbjerge på 13
dage. Følg i polarforskernes fod-
spor ved Camp Eqi og nyd van-
dreture i noget af Grønlands
mest fascinerende natur. Afrejse
juni - august. Pris fra kr. 21.980,-
inkl. fly www.topas.dk eller
86 89 36 22

Grønland
Pukkelhvaler, slædehunde og is-
bjerge ved Diskobugten. 12 da-
ges tur fyldt med alt det bedste
fra den Grønlandske natur og
kultur. Afrejse fra juni. Pris fra
kr. 20.980,- inkl. fly. 
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
15 dage fra Delhi til Mumbai. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
4.380,-. Afrejse i f.eks. marts. In-
ternationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
Bestigning af Stok Kangri
(6.124m). Udfordrende trek og
bjergbestigning i Ladakh områ-
det. 17 dage. Afrejse i august. Pris
fra kr. 20.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
Kulturrejser i Nord- og Sydindi-
en i grupper med dansk rejsele-
der og for individuelle. Fra Ra-
jasthan til Goa, Kerala og Hima-
laya. Ex 16 dage Rajasthan run-
drejse og Goa badeferie, 8.780,-
Se vores 30 sider store program.
Afrejse året rundt. 
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Indien
Stok Kangri. Garanteret afrejse
på trekkingturen gennem La-
dakh med bestigning af Stok
Kangri 6.154 meter. Afrejse d. 4/7
med John Christensen. Se vores
30 sider ekspeditionsprogram
med bla. Kilimanjaro til Elbrus,
Ararat, Mera Peak og Cho Oyu
8.201 meter.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Irland
Vandring ved de Vestirske kyst-
landskaber. Fine vandreture, sto-
re søer og sagnomsprundne ste-
der. Overnatning i Bed & Break-
fasts. 10 dage. Afrejse i juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Island
Hele det smukke Island rundt (11
dage) med dansk rejseleder. 2. -
12. juli, kr. 14.950. Telefon
86 12 18 49. Information og flere
rejser på www.team-island.dk

Italiens øer
Sicilien, Stromboli og Sardinien
i verdensklasse. Ex. 9 dage ”Sicili-
ens ukendte ansigter” 7.760,-
inkl. fly, bil og hotel. Daglig af-
rejse året rundt. Se vores 22 sider
program.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Kina-Tibet
Kinas Kejserbyer og Himmelto-
get til Tibet, Guillin, Shanghai og
Hongkong - 28 siders program
fyldt med rundrejser i Kina. Ex.
16 dage Beijing-Himmeltoget-
Lhasa-Xian-Pingyao-Beijing. Kun
13.170,- fra Beijing. Se vores 28
sider store Kina-Tibet program.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Kina
10-dages tur, hvor vi vandrer på
forskellige passager af Muren og
oplever mange af de store kultu-
relle seværdigheder i og om-
kring Beijing. Afrejse fra juni.
Pris fra kr. 11.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Kina
16 dage fra Xi’an til Beijing. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.880,-. Afrejse i f.eks. juni. Inter-
nationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Korsika
Vandring i de korsikanske bjer-
ge med udgangspunkt i lands-
byhus. Smuk natur og autentisk
bjergstemning. 10 dage. Afrejse
f.eks. juni fra kr. 8.280,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Laos
Solnedgang over Mekong, en
uforglemmelig oplevelse. Og in-
tet steds er den smukkere end i
Luang Prabang, den gamle kon-
geby.15 dage, afrejse 10/10 - 2007
Pris 16900 inkl. rejse og ophold.
Region Rejser Tel 9839 2069.
www.regionrejser.dk

Madagaskar
Aktiv rejse på 21 dage til øen
med den unikke flora og fauna
samt en venlig, nysgerrig og
smilende lokalbefolkning. Afrej-
se i oktober. Pris fra kr. 24.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Mallorca
En rejse på 8 dage med vandring
gennem Mallorcas smukke bjer-
ge. Overnatning i små hyggelige
bjergpensionater. Afrejse i f.eks.
november. Pris fra kr. 8.980,-
inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622

Marokko
15 dages trekking i Atlas-bjerge-
ne med flotte landskaber og
spændende berberlandsbyer. Af-
rejse fra juni - august. Pris fra kr.
8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622

Nepal
Blændende hvide tinder og no-
get af verdens bedste trekking i
Annapurna eller Everest. Tehu-
streks på 17-24 dage. Afrejse i
oktober. Pris fra kr. 14.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622

Nepal
Mera Peak. Stor trekkingtur og
bestigning af Mera Peak 6.461
meter. Afrejse d. 16/10 med Juan
Carlos. Se vores 30 sider ekspedi-
tionsprogram med ture fra Kili-
manjaro til Elbrus, Ararat, Stok
Kangri og Cho Oyu 8.201 meter.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Nepal
Verdens bedste trekkingland - se
Danmarks største Nepal-pro-
gram med trekking til ex Everest
base camp, Annapurna, Lang-
tang, Kanchenjunga, Mera Peak,
Manaslu, Mustang og Makalu. Se
vores 32 sider program med 12
grupperejser med dansk rejsele-
der og 20 individuelle rejser
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

New Zealand
På cykel Sydøen rundt med føl-
gebil, dansk/newzealands guide.
En oplevelse for livet! 22 dage,
afrejse 22/11 - 2007Pris 32985 inkl.
rejse og ophold. Region rejser
Tel 9839 2069. 
www.regionrejser.dk

Peru
21 dage med kultur, natur og
aktive oplevelser. Perus højland
og den gamle Inka kultur. Af-
rejse fra f.eks. juni. Pris fra kr.
22.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Peru
Inkaernes Peru. F.eks. : Rundrej-
se 16 dage / 14 nætter fra Kr.
17.170. Se vort helt nye program
på www.brandstrup.dk eller
ring til Brandstrup Travels
33 22 40 40.

Pyrenæerne
Vandring med base i hyggeligt
bjerghotel - fantastiske udsigter
til nogle af Europas flotteste
landskaber. Afrejse i f.eks. juli.
Fra 8.980 inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Rio
til La Paz. 24 dage overlandrejse i
ekspeditionskøretøj fra Rio de
Janeiro over Argentina til hjertet
af Sydamerika. Afrejse i august.
Pris fra kr. 22.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Rumænien
Landsbystemning og lette van-
dreture i de Transsylvanske bjer-
ge mellem vinmarker, blomste-
renge og skove. 8 dage. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 6.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Rusland
Hovedvægten på denne 12 dages
tur er lagt på trekking og be-
stigning af Elbrus på 5642 m. -
Europas højeste bjerg. Afrejse i
juli. Pris fra kr. 15.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Sicilien
Vandreture med base i bjer-
glandsby. Ture til vulkanen Etna
og øen Vulcano. 8-10 dage. Af-
rejse april - oktober. Fra kr.
7.480,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Spanien
10 dages vandretur til Picos de
Europa, en af Spaniens smukke-
ste nationalparker. Med ud-
gangspunkt fra hotel tager vi på
dagsvandreture. Næste afrejse i
september. Pris fra kr. 7.980,-
www.topas.dk eller 8689 3622

Sydamerika
32 dage fra La Paz til Rio. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.580,-. Afrejse i f.eks. juni. Inter-
nationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Sydgrønland
Bygd til vildmark. Indlev dig i
alle facetter af det sydgrønlands-
ke landskab og mød de gæstfrie
grønlændere på fåreholderste-
derne. 12 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 12.980,- inkl. fly.
www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Sydgrønland
Explorer. På en uge oplever du et
kontrastfuldt, smukt og varieret
Sydgrønland på egen hånd. Med
lokal kontaktperson tilknyttet.
Afrejse i f.eks. juni. Pris fra kr.
9.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Søhøjlandet
Kajak i Søhøjlandet. 2 dages
grundkursus i havkajak i det
smukke Søhøjland. Lær grund-
læggende og økonomisk rotek-
nik. Afholdes fra maj - august.
Pris fra kr. 1.480,- www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Tibet
Over land på verdens tag. Jeepsa-
fari tværs gennem Himalaya
med Lhasa og Kathmandu. 14 da-
ge, 8.480,-. Se vores 16 sider Tibet
og Bhutan program.
www.kiplingtravel.dk 4716 1220

Tibet/Nepal
24 dage til Nepal og Tibet - heraf
5 dages vandring ved Mt. Kailas
og besøg ved en buddhistisk fe-
stival. Pris fra kr. 34.215,- eks. fly.
Fly priser fra kr. 6.645,- inkl. skat-
ter. Turen starter 17/05/07 Inter-
nationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Toscana
10 dage i det hyggelige lands-
byhus La Fontanella. Vandring
med udsigt til Middelhavet, gen-
nem marmorbrud og kastanje-
skove. Afrejse fra maj - oktober.
10 dage. Pris fra kr. 7.480,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622

Toscana
Vandring fra hytte til hytte med
dagtursrygsæk. Oplev selv util-
gængelige bjergområder på tæt-
teste hold. 10 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 6.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Vietnam
Syd til Nord på 22 dage. Saigon
og Mekong floden, strandene
ved Hoi An og hovedstaden Ha-
noi. Ecolodge og Halong Bugten.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
18.680,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 8689 36 22

Vietnam
15 dage. Hanoi, bjergene ved Sa-
pa med Topas Ecolodge og crui-
se i Halong bugten. Mange af-
rejsedatoer. Pris fra kr. 14.980,-
inkl. fly. www.topas.dk eller
8689 3622

Vietnam
15 dages aktiv ferie, hvor natu-
ren i det nordligste Vietnam op-
leves og udfordres med vandre-
støvler, mountainbike og kajak.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
15.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Frankrig
Meget bedre og sjovere og ikke
ret meget dyrere. Fællesrejse på
hotel i Alperne. Fælles madlav-
ning hvor alle har 1 maddag.
Masser af aktiviteter og hygge-
ligt samvær. F.eks. 29.6. - 8.7.07
kr 3.690 for busrejse og ophold
med helpension incl. vin. Store
børnerabatter. Også kør-selv
samt tog og kør-selv til Kitzbü-
hel. www.ruby-rejser.dk Tlf
8615 3599

Grækenland
Flycamping, 3 uger, sydvestlige
Peloponnes. Dejlige strande, na-
turoplevelser, spændende ud-
flugtsmuligheder til arkæologi-
ske områder, drypstenshuler,
klostre, hyggelige byer samt øer-
ne. 30. juni kr. 4600 excl. cam-
pingafgifter. Dansk Fællesrejse-
forening 43 64 18 84 / 26 22 84 18
www.danfae.dk

Grækenland
Flyrejser til Tolo på Peloponnes.
Smukt beliggende camping-
plads direkte ned til stranden.
LuxTelte med køleskab og senge
- Danske guider - Klassiske ud-
flugter.1uge 28/6 3850 kr - excl
tillæg - Børn under 18år 1⁄2 pris
7023 0720 www.suntours.dk

Korsika
Direkte fly og Korsikas bedste
campingpladser. F.eks. 21.7.07 kr
4.295/prs. ved 4 personer for fly
og ophold i fuldt udstyret ud-
lejningstelt.
www.ruby-rejser.dk
Tlf 8615 3599

Kroatien
Busrejser i komfortable hvile-
busser med ekstra benplads.
Campingpladser med swim-
mingpool og strand. LuxTelte
med køleskab og senge - Danske
guider - Gode udflugter. 10dg.
29/6 2550kr - excl tillæg - Børn
under 18år 1⁄2 pris 7023 0720
www.suntours.dk

Cahors
Lot-flodens smukke dalsænk-
ning er det ideelle sted for cykel-
ferien. Smukke slotte, vinmarker
og ubefærdede veje. F.eks afrejse
09/07 - 2007. Pris 6585 inkl. fly-
rejse og ophold. Region Rejser
Tel 9839 2069
www.regionrejser.dk

Catalonien
Her finder man klippekyster,
små hyggelige landsbyer, bjerge
og frodige sletter. En cykelferie
for alle. F.eks afrejse 10/6 - 2007
Pris 4885. Region rejser Tel
9839 2069. 
www.regionrejser.dk

Transsibiriske Jernbane
Eventyrlig togrejse gennem øde,
storslåede landskaber. Stop un-
dervejs (Bajkalsøen, Mongoliet
m.m.). Tog Moskva-Peking fra
2400,-. Infomøde 8/3. 3321 5100
www.penguin.dk.

Korsika
Flyrejser til Korsika hver uge he-
le sommeren. Smukt beliggende
lejligheder i Algajola med ha-
vudsigt. Danske guider - Spæn-
dende udflugter - 1uge 5/7
5400kr - excl tillæg - Børn under
18år 1⁄2 pris 7023 0720
www.suntours.dk

Korsika
det azurblå hav, makiens mange
farver, de sølvgrå olivenlunde.
Oplev det og meget mere på cy-
kelferie. F. eks. afrejse 15/9 -
2007.Pris 6785 inkl. flyrejse, op-
hold og alle udflugter. Region
Rejser Tel 9839 2069.
www.regionrejser.dk

Mosel
Cykelkrydstogt. Cykelferie langs
Mosel, mens dit flydende hotel-
skib følger dig. Du cykler 30-40
km om dagen gennem smukke
landskaber og et veldækket bord
venter dig. F.eks. 14.7. - 21.7.07 kr
6.500 incl. helpension og cykel-
leje. Se flere cykelkrydstogter på
www.ruby-rejser.dk
Tlf 8615 3599

Provence
I baglandet omkring Mont Ven-
toux kan man stadig finde det
autentiske Provence. F.eks afrej-
se 02/07 - 2007. Pris 6585 inkl.
flyrejse og ophold. Region Rejser
Tel 9839 2069.
www.regionrejser.dk

Sydeuropa
På cykel fra hotel til hotel med
bagagetransport i Tyskland, Øst-
rig, Frankrig, Italien, Ungarn og
Tjekkiet. F.eks. på cykel fra slot
til slot i Loiredalen. 6 dage med
1⁄2-pension og vidunderlige ind-
kvarteringer. Cykelleje kr 510,-.
Se alle herlighederne og de øvri-
ge cykelruter på www.ruby-rej-
ser.dk. Tlf 8615 3599

Sydeuropa
Se nyt tilbud Korsika. F.eks. Fly
! bil kr 2.890 på Korsika d. 26.5 -
2.6.07. Også sæsonstarttilbud på
campingferie på Thassos. Se me-
re på www.ruby-rejser.dk Tlf
8615 3599

Aktivrejser

Ferienøglen
Campingferie udl.

Cykelferie

Fjernrejser

Flyrejser

Man skal holde mund - og det modsatte

M uhammedkrisen viste os, at vi
skal lære at holde vores mund
og tænke os gevaldig godt om,

inden vi siger noget. Modsat lærte den os
også, at i en globaliseret verden er vi nødt
til at have en åben dialog med vores om-
verden. Og netop kommunikationen er et
af de områder, hvor den nyvalgte for-
mand for en af verdens største producen-
ter af mejeriprodukter, Arla Foods, Ove
Møberg, vil satse i fremtiden. Også for at
imødegå en kritik fra nogle af de svenske
andelshavere i det verdensomspænden-
de andelsforetagende.

Svenske andelshavere i Arla har givet ud-
tryk for, at »virkeligheden ikke er gået op for
Arlas ledelse«?

»Jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Men
jeg tror ikke, den kritik tegner alle de
svenske andelshavere i Arla. Det var i
hvert fald ikke den, jeg mødte, da der i
denne uge var repræsentantskabsmøde«. 

De svenske mælkeproducenter synes, de
får for lidt for deres mælk. De vil gerne have
nogle flere penge?

»Det vil vel alle. Men vi har altså nogle
tal, der viser, at betalingen til landmæn-
dene i Danmark og Sverige ligger meget
tæt på hinanden. Vi har i Arla en langsig-
tet politik, som vi vil holde fast i, og den
betyder bl.a., at vi har en fond, hvor vi kon-
soliderer os, og hvor andelshaverne først
får pengene, når de stopper hos os. Det
kan være medvirkende til, at Arlas sven-
ske andelshavere får lidt mindre udbetalt
end andre svenske mælkeproducenter.
Men vi har lige været igennem en Mu-

hammedkrise, som har kostet mange
penge (ca. 400 millioner kroner), og det
tager tid at komme tilbage på banen«.

Hvordan vil du få den nødvendige harmo-
ni med de utilfredse svenskere?

»Ved at snakke med dem. Og ved at for-
klare dem, at Arla både i Danmark og Sve-
rige er en stor spiller på markedet, og at vi
er nødt til at tænke mere langsigtet end
mindre selskaber i mejerisektoren«.

Du kan altså godt forstå de utilfredse
svenske andelshavere?

»Jeg kan ikke forstå kravet om højere
mælkepriser. Arla er ét selskab i Sverige
og Danmark, og vi skal have de samme
priser til danskerne og svenskerne. Men
jeg erkender, at det halter lidt med rela-
tionerne til de svenske andelshavere. Og
jeg kan godt forstå, hvis der er svenskere,
der stiller spørgsmål om, at det er danske-
re, der sidder i toppen af selskabet«.

Det er vel heller ikke særlig smart i et
dansk-svensk foretagende som Arla, at top-
ledelsen er rent dansk?

»Jeg mener ikke, det bør have konse-
kvenser eller give problemer. Men vi har
en opgave i bestyrelsen i at få forklaret, at
vi i Arla skal gøre det, vi tror er bedst for
selskabet. Vi skal være bedre til at kom-
munikere over landegrænsen mellem
Sverige og Danmark«.

Du anerkender, at det kan være en torn i
øjet på svenskerne, at topledelsen er rent
dansk?

»Hvis jeg sad som svensker, ville jeg da
også godt have en forklaring på, hvorfor
det skal være sådan. Og den får de natur-
ligvis. Til den hører bl.a., at er der om 5, 10
eller 20 år en situation, hvor det er bedst
for Arla, at det er to svenskere, der sidder i
toppen, ja så vil det være helt fint med
mig«.

Men hvorfor er det så bedst for Arla, at det
er dig, der er formand nu?

»Jeg føler mig absolut klædt på til job-
bet. Jeg har været med i Arlas bestyrelse i
15 år og kender arbejdet og Arla Foods me-
get godt. Sideløbende har jeg været for-

mand i Mejeribrugets Arbejdsgiverfor-
ening i 7 år, og jeg har været formand i
Sammenslutning Af Landbrugets Ar-
bejdsgivere i 5 år, og jeg føler selv, at jeg
har gjort et fornuftigt stykke arbejde. Så
det er vel baggrunden«.

Arla er blandt verdens største producen-
ter af mejeriprodukter. Skal Arla være den
største?

»Vi har den holdning, at vi skal være

med, også i fremtiden. Jeg ved ikke, om vi
skal være større, men jeg tror på, at hvis
der viser sig nogle nye muligheder og ud-
fordringer, så er vi parate. Og spørger du
om, hvordan Arla ser ud om fem år, så tror
jeg, vi er større end i dag«.

Hvor ligger udvidelses- og udviklingsmu-
lighederne?

»Jeg tror ikke, vi skal være større i Dan-
mark. Men jeg kan sagtens se muligheder
mange andre steder. For mig er der i prin-
cippet ingen grænser, men snakker vi fu-
sioner, skal det være med andre andelssel-
skaber. Jeg er meget andelsmand, men
andelsselskaber findes også rundt om-
kring i næsten hele Vesteuropa«.

Hvorfor er det nødvendigt at være så sto-
re?

»Fordi de mælkekvoter, vore producen-
ter har, betyder, at 70 procent af mælke-
produktionen skal eksporteres. For at kla-
re det er vi nødt til at være en storspiller
på markedet for mælkeprodukter. Så stor
en eksport kræver, at vi er en internatio-
nal spiller. Men vores ambition er, at vi vil
være med. Vi har ikke nogen størrelses-
mæssige ambitioner. Men skal vi kunne
betale en god mælkepris, så skal der nok
en vis volumen til«.

Du har selv nævnt Muhammedkrisen.
Hvad lærte du og Arla af den?

»Jeg tror, både vi og andre lærte, at man

skal tænke sig meget godt om, uanset
hvordan og hvornår man kommunikerer.
Modsat har vi vel også lært, at i en globali-
seret verden er vi nødt til at have en åben
dialog, både til vore andelshavere og til
omverdenen«.

Har Arla haft for lidt åben dialog med om-
verdenen?

»Nej. Men verden forandrer sig jo lyn-
hurtigt. Og vi skal være hurtige til at rea-
gere«.

At holde mund
Når du siger, man skal tænke sig om, når
man kommunikerer, betyder det ikke reelt,
at man skal holde sin mund?

»Det betyder, at man skal lære at holde
sin mund, men også det modsatte. At
man holder mund, når det er det, man
skal. Men også, at man siger noget, når
det er nødvendigt«.

Når man skal »holde sin mund«, så er det
for ikke at komme til at støde nogen?

»Det er i hvert fald der, man skal tænke
sig om, inden man udtaler sig«.

Så er man vel ovre i at ligge under for nog-
le ting?

»Nej, for jeg siger ikke, at man skal hol-
de mund. Jeg siger, at man skal holde
mund, indtil man har tænkt sig om. Det
betyder ikke, at man skal underlægge sig
nogen eller noget, tværtimod. Man skal
absolut have lov at sige sin mening«.

Hvordan kommer andelshaverne og for-
brugerne til at mærke, at du er blevet for-
mand i Arla?

»Jeg tror ikke, der bliver den store for-
andring. Vi kører den rigtige vej, og den
fortsætter jeg«.

Og den rigtige vej, hvad er det?
»Det er, at vi kan betale en fornuftig

mælkepris til vore andelshavere og samti-
dig garantere, at vi kommer med nogle
fødevarer til forbrugerne, som vi kan væ-
re bekendt, og som vi er stolte af. Og her
snakker vi mere kvalitet, end vi snakker
pris«.
erhverv@pol.dk

STIG ANDERSEN
Interview

Man skal tænke sig om,
når man kommunike-
rer, siger Ove Møberg,
nyvalgt Arla-formand. 

I PAGT MED JOBBET. Ove Møberg
har siddet i Arlas bestyrelse i 15 år og 
føler sig godt klædt på til jobbet som 
formand for dansk-svenske Arla Foods. 
Foto: Rasmus Baaner


