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Molte
& Far
Makkerparret bag entreprenør- og kloakmesterforretningen med det opfindsomme navn Molte & Far - Anders Moltesen og faderen Johannes.

I slutningen af årets første måned havde M&L fundet vej til Norddjursland og Plovgården hvor vi skulle
besøge det unge entreprenør- og kloakmesterfirma,
Molte & Far ved landsbyen Tustrup. Som firmanavnet
også antyder drives det af 2 generationer af familien
Moltesen – hhv. Anders og faderen Johannes.
Blandt virksomhedens specialer er spildevandsrensning i det åbne land, hvor det særligt er de såkaldte
Beplantede Filteranlæg der har fanget de to driftige
indehaveres interesse.
Fra foråret 2010 har Molte & Far overtaget et eksisterende entreprenør- og byggefirma i Vivild, hvilket for
alvor har sat turbo på udviklingen og betyder at man
er 7 mand i sving og udover alle kloak- og entreprenøropgaver op til sokkelhøjde, nu har fået en lang
række nye opgaver indenfor støbning, nybygning,
bygningsrenovering, belægning m.m. på programmet.
Med en fortid som økologisk mælkeproducent (både
køer og geder) samt maskinstation har Molte & Far
stadig lidt landbrugsopgaver tilbage, herunder bl.a.
en del presning/wrapning af rundballer.
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PLOVGÅRDEN SOM
UDGANGSPUNKT
Senior Johannes Moltesen fortæller at han
har prøvet lidt af hvert inden han og sønnen
kom i gang med entreprenør- og kloakopgaverne i firmaet Molte & Far.
–Ja, jeg har bl.a. været oste-eksportsælger
for Grindsted og Thise Mejeri, været klovbeskærer, haft Jersey kvægbesætning og
produktion af økologisk gedemælk, haft
gårdbutik og importeret øko-korn og mølleribiprodukter, fortæller han med et varmt
smil og tilføjer at de fleste af aktiviteterne er
foregået fra den nuværende bopæl – Plovgården i Tustrup – som han købte tilbage i
1980.
Sønnen Anders er 28 år i dag og startede
sin karriere som 17 årig, med at arbejde som
pilot på en lokal maskinstation. Efter 3 år her
var han inde som soldat nogle måneder og
havde herefter tid til at dygtiggøre sig med
div. maskinkurser, truck- og stort kørekort,
kursus i farligt gods m.v.
Derpå arbejdede han en tid som chauffør
på betonlastbil, nogle år hos en entreprenør
og endelig var han ansat som chauffør på en
kranlastbil.
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Molte & Far tog i foråret 2010 et tigerspring da man her

overtog bygge- og entreprenørfirmaet Kristian Madsen i Vivild, hvorfra fotoet med køretøjer og den 7 mand store besætning også stammer.

-I foråret 2008 købte jeg en brugt rendegraver hos den lokale Maskinstation i Glæsborg og ansatte Anders (i voksenlære) som
chauffør på maskinen. Handlen omfattede
også en møgspreder samt en rundballepresser med wrapper, fortæller Johannes Moltesen.
I vinteren 2008/2009 tog både Anders og
Johannes kloakmesteruddannelse på VIA i
Horsens på aftenkursus.
Der hører 63 ha til Plovgården + forpagtning. I 2010 forpagtede man en del af jorden ud til DenFood i Grenå der dyrker økosnack-gulerødder på arealerne og til 2011
har de forpagtet næsten det hele. Ellers har
man kvie-hotel på gården for en økologisk
mælkeproducent.
På landbrugssiden har man stadig en del
presning/wrapning af rundballer og ellers lidt
majssåning, møgspredning, græsmarksstrigling samt mejetærskning.
Johannes (59) er gift med Gitte der er lærer. Udover Anders har parret datteren Karen
på (26), sønnerne Kristian og Peter på hhv.
23 – og 18 år. Peter er i bygningsstruktørlære
og forventer at komme med i firmaet.

Arbejde med dræning hører også til arbejdsområderne.

Alle Molte & Far’s ma-

skiner og køretøjer er
prydet med dette sjove
og iøjnefaldende logo.

Indtryk fra en større opgave man havde på
udskibningshavnen i Grenaa som underentreprenør for storentreprenøren Hoffmann A/S
sidste år. 

FART PÅ KLOAK- OG
ENTREPRENØRAKTIVITETERNE
I dag er det kloak- og entreprenørområdet
der er det primære arbejdsfelt for Molte &
Far, hvis kompetencer ligger indenfor: miljø
og kloak, jord og beton; derforuden nedbrydning, belægning, diamantboring, asfaltskæring, tv-inspektion, kabelsøgning m.v.
–Både far og jeg tog kloakmesteruddannelse i vinteren 2008/2009 forud for at vi startede med entreprenøropgaverne på fuldtid i
august 2009. Til at starte med havde vi hjælp
af naboens søn, der for øvrigt stadig er en
af vores dygtige medarbejdere, fortæller Anders og fortsætter. –Udviklingen tog for alvor
fart da vi pr. maj 2010 overtog bygge- og entreprenørfirmaet Kristian Madsen i Vivild, der
havde mange års erfaring med bygning og
renovering af stalde, boliger, industribygninger, betonarbejde, fjernvarme samt en lang
række andre entreprenøropgaver.
Med i handlen fulgte også firmaets bygninger i Vivild, der bl.a. består af materialelager, administration, mandskabsfaciliteter,
smede-/tømrerværksted samt materialeplads.
Desuden har vi overtaget virksomhedens
førstemand der er en rigtig dygtig multihåndværker med speciale i beton samt den
tidl. ejer på deltid. Han skal blandt andet
hjælpe til med tilbudsgivning m.v., nævner
Anders.

-Det er meningen at vi på længere sigt vil
samle alle aktiviteter i Vivild, der kommer til
at fungere som vores nye domicil, fortsætter den unge entreprenør og føjer til at han
håber at der bliver mulighed for at opføre
en privatbolig til ham på den store erhvervsgrund derovre. Anders er trods sin unge alder bredt orienteret indenfor branchen med
uddannelser, kurser m.v. samt erfaringer fra
et job hos en entreprenør og fra kørsel som

chauffør på en betonlastbil. –Ja, jeg har set
og været på rigtig mange byggepladser i
mine tidligere jobs, hvilket har givet mig nyttige erfaringer om hvad der er godt/skidt og
hvad der kan gå galt, forklarer han og tilføjer
at han pt. er i gang med en anlægsstruktøruddannelse på som ventes afsluttet til okt.
2011.
Af de større opgaver som virksomheden
har været med til på det seneste nævner de
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to ejere bl.a. et kloakeringsprojekt på udskibningshavnen i Grenå, som underentreprenør
for Hoffmann A/S.
Udover ventende opgaver med etablering
af husspildevandsanlæg, skal man når vejrforholdene tillader det, i gang med jordarbejde og støbning i forbindelse med opførsel
af en træspærshal for en af de faste samarbejdspartnere, VT Hallen A/S.

SMÅ SPILDEVANDSANLÆG
SOM SPECIALE
Blandt Molte & Far’s specialer hører etablering af små husspildevandsanlæg. –Det er
meget forskelligt hvad de enkelte kommuner
har af anbefalinger mht. teknik på området,
så vi kan som udgangspunkt tilbyde alt fra
traditionelle nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, pilerensningsanlæg til de såkaldte Beplantede Filteranlæg, beretter Anders og Johannes og lægger ikke skjul på at
de allerhelst vil lave Beplantede Filteranlæg,
da de mener at det så absolut er den bedste
og billigste løsning for kunden og noget de
begge selv brænder for.
De fortæller at firmaet i øjeblikket har en
større opgave i støbeskeen med et samlet
område hvor der skal laves mange pilerensningsanlæg – de nærmere detaljer får vi ikke
ud af de to driftige entreprenører/kloakmestre!

BEPLANTEDE FILTERANLÆG
Som noget relativt nyt herhjemme er kloakmestre landet over begyndt at etablere såkaldte Beplantede Filteranlæg til husspildevandsrensning. Det gælder også hos de to
kloakmestre bag Molte & Far der lavede det
første anlæg i sommeren 2010.
Det Beplantede Filteranlæg er i flg. Anders og Johannes reelt en krydsning af et
rodzoneanlæg og et sandfilteranlæg der i
princippet virker som et traditionelt minirensningsanlæg. Det har forskellige fordele for
kunden, f.eks. er både drifts- og etableringsudgifterne begrænsede.
Udover bundfældningstank og pumpebrønd/recirkuleringsbrønd er selve det beplantede filter fra oven opbygget med: tagrør, gul iris og evt. dunhammer, ærtesten el.
muslingeskaller, tilløbsfordelerrør, et tykt lag
filtersand og nederst et lag ærtesten, drænrør, membran og geotekstil.
Af andre fordele ved disse anlæg fremhæver Anders og Johannes bl.a.:
• Filtersandet, som bare skal være alm. vasket sand (støbesand), skal ikke udskiftes
som i et sandfilteranlæg.
• Anlæg til en husstand fylder kun 16 m²
og integreres nemt i en have hvor det er
smukt at se på når planterne blomstrer.
• Opfylder fuldt ud danske rensningskrav
• Kræver ikke serviceeftersyn.
• Koster årligt 150-200 kr. i el.

10 / M&L februar 2011

• Er meget driftssikkert, hygiejnisk og uden
lugtgener.
• Kræver stort set ikke vedligeholdelse da
de visne planter isolerer anlægget mod
frost om vinteren.
De Beplantede Filteranlæg er i flg. de to
indehavere en god niche som de venter sig
meget af i de kommende år. Siden man startede i sommeren 2010 har firmaet lavet 6
anlæg og man har godt 20 anlæg liggende
i ordrebogen til når vinteren slipper sit tag i
jorden. Og bare i år forventer man at skulle
lave mellem 50 og 100 anlæg.
I forbindelse med de Beplantede Filteranlæg har Molte & Far samarbejde med firmaet
Kilian Water ApS v/René Kilian, der siden
2005, hvor de Beplantede Filteranlæg blev
godkendt herhjemme, har arbejdet med rådgivning samt salg af materialer til disse anlæg. Kilian Water var bl.a. med til at etablere
det første anlæg Molte & Far lavede i 2010.

MANDSKAB
Inklusive de 2 indehavere er man hos Molte
& Far normalt 7 dygtige medarbejdere bestående af: en rørlægger, en all-round mand der
er specialist i beton og certificeret svejser, en
hånd- og alt-mulig-mand samt en anlægsstruktørelev.
Herudover har man som nævnt god assistance med tilbudsgivning, kundekontakt
m.v. fra den tidligere indehaver af firmaet
Kristian Madsen i Vivild som man overtog i
2010.

Et af firmaets specialer er
etablering af decentrale anlæg
til spildevandsrensning
– her er det et pileanlæg
der arbejdes på.

Ellers skal nævnes at Anders som oftest
fungerer som firmaets ”gravemester”, mens
Johannes mest varetager de administrative
opgaver, planlægning, og det løbende arbejde med at holde ordrebogen fyldt op, samt
projektering og myndighedskontakt.
De to kloakmestrer nævner at de i øjeblikket er ved at udvide staben med en ”flexjobber” der er uddannet mekaniker, kan køre
lastbil, gravemaskine og i det hele taget afløse på stort set alle pladser.
Anders og Johannes fortæller at man gennem de seneste måneder med vinter har haft
flere af folkene sendt hjem eller på kurser
o.a. De venter dog at man stiller med fuld
styrke allerede fra kommende måned, når
der kommer gang i kloak- og entreprenørprojekterne igen, bl.a. med etablering af de
Beplantede Filteranlæg.
Endelig skal nævnes at man hos Molte &
Far har en aktiv og meget synlig markedsføringsstrategi, dels med firmaets iøjnefaldende logo på biler og maskiner, dels med
repræsentation på udstillinger, messer ol.
samt opsøgende salg hos gårde/huse i det
åbne land.

MASKINER
På maskinsiden klares det meste arbejde med
service, vedligehold og reparation af grejet
fra eget værksted og man er som det fremgår ovenfor netop i øjeblikket ved at ansætte
en mand til disse opgaver.
Johannes og Anders fortæller at man
fokuserer en del på maskininvesteringer og
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Molte & Fars første Beplantede Filteranlæg fra sommeren 2010
– her lidt indtryk fra opgaven.
Johannes Moltesen på knæ i færd med

at lave rørgennemføringen fra anlægget til
drænet.

Og her det nyetablerede Beplantede Filter-

anlæg.
René Kilian, Kilian Water var med til etab-

lering af Molte & Fars første anlæg og gør
her planterne (tagrør og gul iris) klar.

Da vi gæstede Molte & Far havde man netop besøg af distriktschef Jette Pia

Rasmussen (midt) fra Watersystems i Sønderborg, der bl.a. kunne præsentere
firmaets hovedprodukt som er de robuste og enkle tyskproducerede minirensningsanæg WS bioclean, der benytter sig af de såkaldte Kaldnes-renselegemer
til den biologiske rensning.

ofte køber brugt i stedet for nyt. -En af de
ting vi ser på i forbindelse med investeringer
er at der gerne skulle være luft i økonomien
til at grejet skal kunne stå stille gennem perioder, forklarer Anders og Johannes der dog
nævner at man selvfølgelig er klar med nyinvesteringer hvis et arbejdsområde udvikler
sig meget positivt. De tilføjer at som tingene
ser ud i øjeblikket, kan det bedst betale sig at
leje f.eks. større grej som gravemaskine når
behovet er der.
-Søm.

MASKINER & GREJ
Entreprenør:
Hydrema 906B ESD rendegraver m/Mikrofyn laserudstyr
Imef HE 1.15 minigraver
Atlas AM 35 R minigraver
Fuchs minilæsser
Neuson minidumper
Mercedes Actros lastbil m/containerhejs,
og containerhænger
Mandskabsbiler: Ford Transit, VW transporter og Mercedes Sprinter.
Div. stampere, betonskærings- og diamantboringsudstyr, kloak-TV og kabelsøgningsgrej, laserudstyr o.m.a.

Johannes Moltesen havde førhen en besætning af malkegeder på Plovgården. Én af dem er blevet tilbage som
”bestyrer” af det kvie-hotel man har for en økologisk
mælkeproducent på stedet!

Landbrug:
Deutz traktorer - 2 stk. Agrotron 106 +
6.10 og 5006
New Holland 8070 mejetærsker
2 stk. New Holland 654 rundballepressere
MF 5 minibigballepresser
Hesston 4800 bigballepresser
Krone Combi Pack 1250 presser/wrapper
UM 85 møgspreder
Accord majssåmaskine
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