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VENSTRES FORMAND BESØGER SLAGTERIET I HORSENS
Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister og nuværende formand for
Venstre, besøgte Danish Crowns slagteri i
Horsens. Han mødtes med Danish Crown
CEO Kjeld Johannesen og formand Erik
Bredholt, og samtidig fik han en rundvisning på slagteriet.
Besøget var et led i en større rundtur til
flere danske fødevareproducenter, og det
var en tilfreds Lars Løkke Rasmussen, der
gjorde status efter besøget i Horsens
- Jeg har fået bekræftet, at vores
fødevaresektor har enorm betydning for
samfundet. Vi tjener milliarder af kroner
ind via vores fødevaresektor, og vi har
kun velfærdssamfundet, fordi vi har den
indtjening. Hvis ikke der bliver slagtet
nogle svin, der kan forædles og sælges på

DC Update er Danish Crowns
månedsblad til andelshaverne.
Bladet udkommer 11 gange om året
og trykkes i 8.200 eksemplarer.
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eksportmarkederne, så kommer der ikke
de penge hjem til Danmark, som vi skal
bruge til at lave veje, sygehuse og folkeskoler, sagde Lars Løkke Rasmussen.
- Jeg har også fået bekræftet i dag, at
der er et potentiale for mere. Det kræver
selvfølgelig, at vi holder høje standarder,
men ikke laver regler, der er hårdere for
os, end dem som vores konkurrenter har
lige syd for grænsen. Den danske fødevaresektor er kendetegnet ved at producere
fødevarer af høj kvalitet og med høj dyrevelfærd, sagde Lars Løkke Rasmussen.
Lydhør Løkke
CEO Kjeld Johannesen var glad for at få
mulighed for at vise det topmoderne
slagteri i Horsens frem for Venstres
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formand og samtidig fortælle om Danish
Crowns strategi og udfordringer.
- Det er meget positivt, at Lars Løkke
Rasmussen besøgte os for at se produktionen her i Horsens. Jeg har indtrykket af, at han har stor forståelse for de
vækstmuligheder, der er i fødevaresektoren, og at der er en del arbejdspladser
i den, hvis vi får lige vilkår med vores
nabolande sagde Kjeld Johannesen.
- Det er afgørende for skabelsen af
arbejdspladser i Danmark og dermed for
bevarelsen af velfærdssamfundet. Jeg
tror, han har fået et godt indtryk af, at
en af de store bidragydere til det også
fremover kan være fødevareerhvervet,
sagde Kjeld Johannesen.

Kontakt redaktionen
på 8919 1478 eller
tols@danishcrown.dk
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DANISH
CROWN
ENEEJER
AF POLSK
SUCCESVIRKSOMHED
DANISH CROWN ERHVERVER
ENEEJERSKAB AF SOKOLOW S.A.
Efter ti års partnerskab med den finsksvenske slagterikoncern HKScan får
Danish Crown nu den fulde kontrol over
Sokolow, som er Polens førende producent af forædlede kødprodukter. Danish
Crown betaler 180 millioner euro (ca. 1,3
mia. kr.) for 50 pct. af aktierne.
- Vi har haft et rigtig godt samarbejde
med HKScan gennem de ti år, hvor vi
har oplevet en fantastisk vækst i både
omsætning og indtjening. Vores klare
mål er at fortsætte den udvikling, og her
er et enstrenget ejerskab den rigtige vej
at gå. På den måde kan Danish Crown
koncernen i endnu højere grad få gavn af
de synergier, der kan opnås mellem Sokolow og de øvrige dele af Danish Crown
koncernen, siger Danish Crowns CEO Kjeld
Johannesen.
Købet af de resterende aktier i Sokolow ligger helt i tråd med Danish Crowns
strategi om at investere i forædling
af fødevarer. Danish Crown er Europas
førende virksomhed indenfor forædlede kødprodukter gennem divisionen
DC Foods. Denne position udbygges
yderligere gennem det fulde ejerskab.
Sokolow har gennem en årrække leveret
flotte resultater og er i Polen blevet kaldt
kødets svar på Coca-Cola. Virksomheden
har sin store styrke indenfor produktion

af pølser, pålæg og andre forædlede
kødprodukter, men er også Polens største
på slagtning af kreaturer og tredjestørst,
når det gælder slagtning af svin.
- Virksomheden står utroligt stærkt
på hjemmemarkedet, hvor Sokolow er
det ubetinget stærkeste brand og den
største spiller inden for højt forarbejdede
kødprodukter. Samtidig er satsningen
på kvalitet nu også begyndt at sælge
uden for Polen og på forholdsvis kort tid
har Sokolow formået at opbygge en ikke
uvæsentlig eksport, fortæller Flemming
Enevoldsen, der er koncerndirektør for DC
Foods, som omfatter forædlingsselskaberne i Danish Crown koncernen.
Sokolow har ca. 6.500 ansatte på syv

fabrikker og omsatte i 2013 for ca. 5,5
mia. kroner. Gennem det seneste årti er
der løbende blevet investeret, og inden
for de sidste tre år er der blevet etableret både en ny pålægsfabrik og et nyt
kreaturslagteri.
Det har fra starten været vores strategi
at udvikle Sokolow på alle parametre, så
i dag fremstår Sokolow som en helt igennem moderne virksomhed. Samtidig har
vi en stærk og sammentømret ledelse,
der har vist en eneståede evne til at
skabe organisk vækst, og der er intet, der
tyder på, at vi har set toppen endnu, siger
Flemming Enevoldsen.
Overtagelsen afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse.
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DC MED TIL ERHVERVSFREMSTØD I JAPAN
Helle Thorning-Schmidt rejste i starten af
marts til Japan med en stor erhvervsdelegation bestående af topchefer fra det
danske erhvervsliv, heriblandt CEO for
Danish Crown Kjeld Johannesen.
Formålet med rejsen til Asien var at
styrke de politiske relationer og fremme
de danske erhvervsinteresser.
- Japan er et vigtigt marked for Danish
Crown, og det sender et stærkt signal, at
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Danmarks statsminister besøger landet
sammen med danske erhvervsinteresser,
siger Kjeld Johannesen.
Danish Crown eksporterede sidste år
for 4 mia. kroner til Japan og stod dermed
for næsten halvdelen af den samlede
danske eksport til landet.
Statsministeren nåede dog ikke at
fuldføre programmet, da hun var nødt
til at afbryde rejsen for at kunne deltage

i et ekstra ordinært EU-topmøde om
situationen på Krim-halvøen.
Erhvervsdelegationen fortsatte dog
rejsen som planlagt.
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ØGET BEREDSKAB VED GRÆNSERNE
SITUATIONEN MED SVINEPEST I ØSTEUROPA ER ALVORLIG, OG VSP TAGER INGEN CHANCER MED SIKKERHEDEN, SOM DE HAR
ØGET VED VASKEPLADSERNE.

Det en alvorlig situation, den danske
svinebranche befinder sig i med fund af
svinepest i Litauen og Polen. Derfor har
Videncenter for Svineproduktion (VSP)
iværksat nogle skærpede foranstaltninger og øget informationen til vaske- og
desinfektionspladserne samt til chauffører, der krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland i dyretransporter.
Bent Nielsen, afdelingschef og
dyrlæge for Sundhedskontrollen i VSP,
forklarer, at situationen er ganske alvorlig
for de danske svineproducenter og opfordrer til, at man følger VSPs anbefalinger:
- Man sætter sig godt ind i reglerne
for både ekstern og intern smittebeskyttelse, og man skal sikre sig, at dyretransporter, der kommer på ejendommen, har
et gyldigt vaskecertifikat og har overholdt eventuelle karantænetider, siger
Bent Nielsen.
På VSPs hjemmeside kan man se en
video, hvor Bent Nielsen forklarer nærmere om situationen
Tiltag på vaskepladser
På de for tiden fire åbne vaske- og desinfektionspladser, der ligger i henholdsvis
Padborg og Nakskov, har man fra VSP
fået krav om øget beredskab.
- Biler, der oplyser, at de kører til direkte eksport fra en besætning, forsynes
ved vaskehallen med en engangsdragt.
Chaufførens støvler skal afleveres til
vaskehallens personale, der rengør og
desinficerer dem, siger Bent Nielsen.
Efterfølgende pakker personalet støvlerne i en ren gennemsigtig plasticpose,
der først må åbnes, når chaufføren står
på læsserampen på læssestedet. Det er
også her chaufføren tager éngangsdragten på - og den skal chaufføren tage med
igen og kassere efter brug.

- Vi har lavet en beskrivelse af det
øgede beredskab og oversat den til
mange sprog, så alle chauffører kan
forstå situationen, siger Bent Nielsen, og
påpeger, at der også er lavet yderligere

foranstaltninger med hensyn til desinfektionsvæsken. Temperaturen på denne
er hævet fra 25 til 30 grader celsius, og
koncentrationen er hævet fra 1 % til 2 %
resten af vinterperioden.
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NYE ÆNDRINGER PÅ EJERSIDEN
Mappen Afregning hedder nu Arkiv.
Som svineleverandør vil der figurere tre
undermapper: Afregning, E-kontrol og
Rapport. Information om mapperne
E-kontrol og Rapport følger senere i ”Nyt
fra DC Pork”.
NYT, NYT, NYT
Det er nu muligt at have flere afregninger
åbne på samme tid. Det betyder, at åbne

dokumenter vil blive vist i en ny fane/
vindue.
Nogle vil opleve, at den ønskede afregning ikke fremkommer på skærmen, når
der trykkes på ”Vis”. Det skyldes, at afregningen nu åbnes i et selvstændigt vindue.
Det er derfor nødvendigt at tillade
Pop-Up for Danish Crown.
Mappen ’Elektroniske services’ er blevet et selvstændigt punkt på menulinien

og findes ikke længere under punktet
’Administration’.
Er du svineleverandør, kan du spare
20 kr. i afregningsgebyr, hvis du tilmelder
dig Afregninger på E-mail eller vælger at
hente den via Ejersiden.
På siden Elektroniske services vil
dine registreringer altid fremgå, og det
er muligt at ændre oplysninger gældende
for alle leverandørnumre i ét step.

SÆNKNING AF VÆGTGRÆNSE OP TIL PÅSKE
VÆGTGRÆNSERNE NEDSÆTTES MED TO KILO I UGE 14 FØR PÅSKE.
På grund af påskens tre helligdage
fremrykkes leveringen af slagtesvin.
Hensigten er at opnå en udjævning af
de tre mistede slagtedage som følge af
helligdagene.
Vægtgrænsen sættes ned med to
kilo fra uge 14 og sættes op med to kilo
i uge 18. Dermed kommer basis i ugerne
14,15,16 og 17 til at hedde 70-91,9kg.
Fremrykningen betyder, at slagtekapaciteten udnyttes optimalt forud
for helligdagene, og afhentningerne
hurtigere vil blive normaliseret efter
påskedagene.
HUSK, at det er de normale tilmeldingsfrister, der er gældende i forbindelse
med påsken. Det betyder for eksempel,
at svin, der skal tilmeldes til uge 17, kan
have tilmeldingsfrist skærtorsdag.
De gældende vægtgrænser kan altid
ses på www.danishcrown.dk
Producenter med kontrakten
Sektionsvis Levering får ikke ændret
vægtgrænsen 70,0 – 93,9 kg. Derimod
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ændres gennemsnitsvægten fra 82,086,9 kg til 81,0-86,9 kg for alle ugerne
14-17 2014.

Producenter med kontrakten Tungsvin
får ændret vægtgrænsen fra 94,0 – 99,9
kg til 92,0-97,9 i ugerne 14-17.

Specialproduktion

Vægtgrænseændring

Englandsgrise

Følger alm. vægtgrænseændringer

Flex levering

Følger alm. vægtgrænseændringer

Tungsvin

Ændrer vægtgrænser – se ovenstående

Alt ind Alt ud

Ændrer ikke vægtgrænser

Sektionsvis Levering

Ændrer vægtgrænse for gennemsnitsvægt – se ovenstående

Alt ind Alt ud m/Rådgivning

Ændrer ikke vægtgrænser

Antonius

Ændrer ikke vægtgrænser

Bornholmergrisen

Ændrer ikke vægtgrænser

Frilandsgrise

Ændrer ikke vægtgrænser

Øko-grise

Ændrer ikke vægtgrænser

Uge

Alm. Vægtgrænser

14

70,0 - 91,9 (-2 kg)

15

70,0 - 91,9

16

70,0 - 91,9

17

70,0 - 91,9

18

70,0 - 93,9 (+2 kg)
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SUNDHEDSRAPPORT PÅ SØER
SOM DET ENESTE SLAGTERI I DANMARK TILBYDER DANISH CROWN NU
EN SUNDHEDSRAPPORT PÅ SØER. ET
UNIKT VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG
FORBEDRE SUNDHEDSTILSTANDEN I
DIN SOBESÆTNING.

Når søerne slagtes på slagteriet, laves
der en sundhedsrapport. Er der veterinære bemærkninger, kommer disse til at
stå på afregningen.
Sådan fungerer systemnet i dag.
Men de mange registreringer, som indeholder en masse værdifuld viden, bruges ofte ikke til noget. Dette er et spild,
da registreringerne udgør et fremragende
datamateriale til at forbedre såvel sundhed som økonomi ude på bedrifterne.
Derfor har DC Ejerservice udviklet et
værktøj på Ejersiden, hvor registreringerne automatisk indsamles og behandles,
så de bliver brugervenlige og tilgængelige
– for dig og din besætningsdyrlæge.
Unikt indblik
På Ejersiden kan du tilmelde dig Sundhedsrapporten, som så bliver sendt til
dig én gang om måneden. Du kan også
vælge, at din besætningsdyrlæge, konsulent eller driftsleder modtager Sundhedsrapporten. I alt kan fem mailadresser
modtage rapporten.
Tabellerne i Sundhedsrapporten går
12 måneder tilbage, og det giver et unikt
indblik i sundheden og holdbarheden i
soholdet, siger dyrlæge hos DC Ejerservice Marie Gry Bodenhoff Hansen, der
forventer sig meget af den nye Sundhedsrapport:
- Hvis du som soholder tilmelder sin
besætningsdyrlæge Sundhedsrapporten,
så får du besøg af en dyrlæge, der er forberedt og opdateret på sundhedstilstanden i din sobesætning. Men du sparer
også kostbar tid til dyrlægen, da han eller
hun ikke skal stå ude i besætningen og

Årsoversigten
Årsoversigten udgøres af grafer, der viser
udviklingen i de veterinære bemærkninger de sidste 12 måneder. Graferne,
der er inddelt i syv organgrupper, giver
et hurtigt overblik over udviklingen i bemærkninger, der er tilknyttet den enkelte
organgruppe.

eller eksem/insektbid. Bemærkninger,
der skyldes infektioner eller forgiftninger,
er anført under infektioner/forgiftninger,
f.eks. mugnyre, gulsot og leverpletter
Hver kasseret so i den foregående
måned er opført med samtlige bemærkninger samt vægt
Under fordeling af bemærkninger
på vægtklasser findes en overskuelig
oversigt over antal bemærkninger i hver
organgruppe inden for hver vægtklasse
samt en oversigt over antal søer leveret i
hver vægtklasse
Procentvis fordeling af bemærkninger viser, hvordan foregående måneds
bemærkninger fordelte sig mellem de syv
organgrupper.

Månedsoversigten
I månedsoversigten findes overskuelige
oversigter over den foregående måneds
slagtninger.
Her anføres eventuelle stigninger
i antallet af kritiske bemærkninger,
der kan kræve ekstra fokus i stalden.
Bemærkninger der kan have en dyrevelfærdsmæssig konsekvens er anført under
dyrvelfærd, f.eks. slagmærker, ætsninger
og skuldersår. Under management er
anført de bemærkninger, der måske skal
rettes fokus på i besætningen eller ved
næste udlevering som f.eks. dårligt huld

Sådan kommer du i gang
På Ejersiden går du ind under fanebladet
Arkiv herefter Rapport. Her finder du
Sundhedsrapporterne.
Hvis du ønsker Sundhedsrapporten
tilsendt på mail til dig selv eller andre,
skal du trykke på fanebladet Elektroniske
services og i rullegardinet vælge emnet
Email på diverse services.
Har du spørgsmål til Sundhedsrapporten, eller ønsker hjælp til at komme
i gang, så kontakt Marie Gry Bodenhoff
Hansen på mgbh@danishcrown.dk eller
på telefon 89 19 19 95

rode afregninger igennem for at se, om
der er problemer med sundheden i soholdet, siger Marie Gry Bodenhoff Hansen.
Hun mener, at Sundhedsrapporten
blandt andet er god til at klargøre, om en
behandling eller et nyt tiltag har effekt.
For eksempel om en vaccine har effekt
eller ej.

DC Update 7

NYT FRA DC PORK

FULDT LÆS FRA 205 GRISE
FULDT LÆS GÆLDER FRA 205 GRISE OG IKKE SOM TIDLIGERE 210. ÅRSAGEN ER DEN HØJERE GENNEMSNITSVÆGT SOM FØLGE AF DE HØJERE VÆGTGRÆNSER.
Når grisene bliver tungere, stiger arealkravet, og der kan være færre på bilerne.
Det er den logiske forklaring på, at
Danish Crown ændrede logistikskalaen
for almindelige grise fra mandag d. 10.
marts. (For UK og andre specialgrise er
det lidt andeledes - se skala nederst på
siden)
Det vil sige, at et fuldt læs gælder fra
205 grise og ikke som før 210.
Leveres der et fuldt læs på mindst 205
grise, opnås fradraget på 0 kr. pr. gris.
Sender vognmanden en bil, der kan tage
mere end 205 grise, så regnes det stadig
for et fuldt læs, bare antallet kommer
over de 205 til bilen er fuld.

Det vil sige, at alt fra 205 grise til vognen
er fuld tæller for et helt læs.
De eventuelt overskydende grise, der
ikke kan være i vognen, starter så forfra i
logistikskalaen.

Nedenfor her ser du den nye logistikskala
for svin og specialgrise:

Logistikskala - svin

DC-logistik
Antal tilmeldte svin

Mængderegulering

-69

-13

70-89

-11

90-109

-9

110-134

-7

135-159

-5

160-184

-4

185-204

-3

205 -

0 (basispris)

Ny Hel læs skala for specialgrise
UK-grise

Friland og
Økogrise

Antonius

Bornholmergrisen

Tung-svin

Alt ind/Alt ud

Alt ind/alt ud
m/rådgivning

Sekti-onsvis

210

205

200

195

204

200

200

205

2. GENERATION AF MÆRKEFARVER I HANDLEN
SIDEN DANISH CROWN STILLEDE KRAV OM, AT ALLE DYR LEVERET TIL SELSKABET SKAL MÆRKES MED FDA-GODKENDTE
FARVER, HAR MÆRKEFARVEPRODUCENTEN ARBEJDET PÅ AT UDVIKLE HOLDBARE FARVER. NU ER 2. GENERATION I HANDLEN
– OG DEN HOLDER.

De første FDA-godkendte mærkefarver
havde problemer med holdbarheden. Men
nu har Hatting-KS 2. generation mærkefarver på hylderne, og ifølge forretningschef hos Hatting-KS Grethe Fabricius så
er holdbarheden på den nye serie mærkefarver langt bedre end tidligere.
- Holdbarheden er på plads. Vi har
solgt de nye farver siden februar, og vi
har stort set ingen klager modtaget. Og
hvis jeg sammenligner det med antallet
af klager over 1. generation, så tør jeg
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godt konkludere, at de nye farver holder,
siger Grethe Fabricius.
FDA indskrevet i
DANISH Produktstandard
Selvom Danish Crown har krævet FDAgodkendte farver i mere end et år, er det
fra 1. april 2014 indskrevet i DANISH Produktstandard, at der udelukkende bruges
mærkefarver, der er fødevaregodkendte.
Det gælder alle DANISH-godkendte
svinebesætninger eller besætninger, der

producerer grise til England.
Fra 1. april 2014 vil det betyde en afvigelse i DANISH-kontrollen, hvis der findes
ikke-FDA godkendte farver i besætningerne, hvorfor det opfordres til inden
denne dato at få eventuelle rester af
ikke-FDA godkendte farver bortskaffet.
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NYBYGNINGSTILLÆG EN SUCCES
Danish Crowns nybygningstillæg er en
succes. Til dags dato er der givet tilskud
til godt 300.000 slagtesvin. Jens Kristian
Iversen er én af de slagtesvineproducenter, der nyder godt af tilskuddet.
Midt i marts slog slagtesvineproducent Jens Kristian Iversen porten op på
sin nye udleveringsrampe og inviterede
til Åben Stald på sin nye slagtesvinestald med 1.300 stipladser på gården
Skautrupgaard lidt syd for Holstebro.
Jens Kristian Iversen har ansøgt om at
få tildelt Danish Crowns nybygningstillæg
på 15 øre/kg i 5 år, og det har han fået.
Dermed bliver de årlige 5.200 slagtesvin, der kommer ud af den nye stald hos
Jens Kristian Iversen, en del af den gruppe
på godt 300.000 slagtesvin, der siden
nybygningstillæggets introduktion for
halvandet år siden modtager tillægget.
- Jeg kommer til at modtager cirka
85.000 kroner om året fra Danish Crown i
nybygningstillæg, og fordi min produktion nu stiger til 17.000 slagtesvin, så ryger
jeg også et trin op i DC Marked. Og det
betyder faktisk, at min indtjening stiger
med samlet 155.000 om året, og med
dem kan jeg altså forrente mange penge,
siger Jens Kristian Iversen.
Sikring af fremtiden
For ham er udvidelsen en sikring af fremtiden. Han er 45 år, og hans søn udtrykker
ønske om at blive en del af bedriften en
dag.
- Vi må følge med udviklingen, og
det er større enheder. Så da jeg hørte
om Danish Crowns tillæg, ansøgte jeg
selvsamme dag. Nybygningstillægget er
en fantastisk håndsrækning, siger Jens
Kristian Iversen.
Da nybygningstillægget blev introduceret for halvandet år siden, blev der
sat penge af til 250.000 slagtesvin. Da
puljen relativt hurtigt blev opbrugt, satte

Danish Crown endnu en pulje i søen til
yderligere 250.000 slagtesvin. I dag er
der endnu penge tilbage i denne pulje til
cirka 200.000 slagtesvin.
Stadig mulighed for ombygningstillæg
I samme ombæring med nybygningstillægget blev også ombygningstillægget
introduceret. Det støtter ombygning af
andre dyrestalde til slagtesvinestalde.
F.eks. ombygning af sostalde og kyllingehuse til slagtesvinestalde. Puljen
er på 250.000 slagtesvin, og der er i dag
omegnen af 73.000 tilbage.
Tilskuddet lyder på 7,5 øre/kg i fem år.
- Hverken nybygningstillægget eller
ombygningstillægget afgør alene, om der
bygges nyt eller bygges om. Men det er

en håndsrækning, som skal få det hele til
at balancere. Der er ingen tvivl om, at de
her tilskud er gode at tage med i pengeinstitut og kreditforeningen, når der skal
diskuteres investeringer, siger direktør i
DC Ejerservice Vagner Bøge, som understreger, at man i Danish Crown er meget
tilfredse med de tillæg, som indtil videre
har bevist deres eksistensberettigelse.
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NÅR LANDMÆND UNDERVISER LANDMÆND
DANISH CROWN OG LMO HAR NETOP AFSLUTTET EN RUNDE MED STALDKURSER I FODEREFFEKTIVITET.
EN SUCCES, SIGER DE LANDMÆND, SOM DELTOG.
Én ting er teori - noget andet er praktik.
Og mon ikke de fleste har oplevet, at der
nogen gange kan være et stykke mellem
de to?
Udfordringen for mange svineproducenter ligger i at få teorien og den tilgængelige viden ud og virke på staldgangen.
Derfor har Danish Crown i samarbejde
med LMO afholdt to staldkurser i effektiv
fodring. Kurserne er afholdt hos en værtsbesætning ude i stalden med to konsulenter og andre slagtesvineproducenter
som sparingspartnere. Og det er noget,
der virker, siger Henrik Franck, der er
medejer af Franck & Vindum Svine I/S ved
Kjellerup, og som netop har været værtsbesætning på ét af de to staldkurser:
- Vi kommer jo ellers ikke meget ud og
ser, hvordan andre gør. Så det at få besøg
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af så mange kollegaer, der kigger med
kritiske øjne på den måde, vi gør tingene
på, det er simpelthen fantastisk, siger
Henrik Franck, der indrømmer, at man
som vært skal kunne tage alle de trælse
spørgsmål.
- Både kollegaerne og konsulenterne
ved jo, hvad det drejer sig om, så niveauet er højt, og spørgsmålene er mange,
siger Henrik Franck, som helt konkret fik
det ud af besøget, at han skal have monteret ekstra vandtilførsel og have hævet
drikkeniplerne i truget med 1,5 cm.
Også gæsterne får noget med hjem
Men det er ikke kun værtsbesætningen,
der får noget ud af at vise produktionen
frem. De andre deltagene producenter får
også et stort udbytte.

Det mener i hvert fald slagtesvineproducent fra Aabybro Mark Krogshave, der var
med på et af staldkurserne:
- Som slagtesvineproducent må man
holde sig opdateret, hvis man vil flytte
sig, og det vil jeg. Derfor var det også givende at deltage i sådan et arrangement,
hvor man kan lærer af de erfaringer,
som ens kollegaer og konsulenterne har
gjort sig – det er helt perfekt, siger Mark
Krogshave.
Han roser arrangementet for blandt
andet at have et godt mix af andre producenter og en god vært.
- Jeg mener på mange måder, at
videndeling på staldniveau er vejen frem.
Det er effektivt, og vi landmænd får virkelig givet hinanden noget på den måde,
siger Mark Krogshave.

NYT FRA DC PORK

FLERE END HUNDREDE

KOM TIL WORKSHOPS
104 DC-LEVERANDØRER DELTOG I DC EJERSERVICE’ WORKSHOPS.
Få en DC-konsulent på tomandshånd. Det
er groft sagt tilbuddet til Danish Crowns
ejere, når der holdes workshops rundt om
i landet for leverandører af slagtesvin og
søer.
I år tog alt i alt 104 andelshavere imod
tilbuddet.
Én af dem var slagtesvineproducent
Jens Aksel Friis fra Vamdrup:

- Jeg kom for at få en enetime i værktøjerne på Ejersiden, da jeg har en ambition
om at optimere på vægt, kødprocent og
levering, siger Jens Aksel Friis, der efter
sin enetime på workshoppen i Kolding
kunne konkludere:
- Jeg fik, hvad jeg kom for. Så jeg føler,
at min tid er givet godt ud.
En anden andelshaver, der ligeledes

var til workshoppen i Kolding tilføjer:
- Det er rart at få tjekket produktionen
igennem for at se, om det, man gør, er
rigtigt. Og det var det heldigvis, siger
Lars Sandholdt, der er slagtesvineproducent ved Rødekro, og smiler tilfreds.

DC Update 11

NYT FRA DC PORK

NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER
KR.

SVIN

SØER

MARKEDSBERETNINGEN
De europæiske markeder er stabile, men med
en god efterspørgsel.

11

Påsken begynder at påvirke afsætningen, og
på alle markeder meldes der om en god efterspørgsel til stabile priser.
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På baconmarkedet i UK er aprilkontrakterne
indgået til et stigende prisniveau.
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På 3. lande er Rusland fortsat lukket, mens der
er en uændret afsætning til Kina.

UGER

Læs den udvidede svinenotering her:
www.danishcrown.dk/svinenoteringen

BETALING AF
PRODUKTANSVARSFORSIKRING
SÅ ER DET BLEVET TID FOR BETALING AF PRODUKTANSVARSFORSIKRINGEN TEGNET VIA DANISH CROWN.

På afregningen den 2. april vil de leverandører, der har tegnet produktansvarsforsikring igennem Danish
Crown, blive trukket for kommende
års forsikring.
Der kan være leverandører, der
er kommet i en anden gruppe end
sidste forsikringsår. Det kan enten
forekomme, hvis besætningen er
blevet større eller mindre, og derved
er røget op eller ned i kategori.
Gruppen er bestemt ud fra leverancetal de seneste 52 uger.
Der bliver ikke sendt noget brev
angående opkrævningen til leveran-
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dørerne, da den allerede udsendte
police fortsat vil være gældende.
Opsigelse
Ønsker nogen at skifte forsikringsselskab eller af andre grunde ønsker
at opsige deres forsikring via Danish
Crown, skal dette ske skriftligt.
Ved opsigelse og ved tegning af ny
forsikring skal oplyses navn på nyt
forsikringsselskab samt policenummer på ny produktansvarsforsikring.
Opsiges forsikringen ikke, fornys
den automatisk for ét år ad gangen.

Der er god efterspørgsel fra det japanske
marked, men den lave yenkurs påvirker de
hjembragte priser negativt.

TID TIL
SUNDHEDSOPLYSNINGER
NU ER DET IGEN TID TIL AT OPDATERE DINE
SUNDHEDSOPLYSNINGER SAMT INDE/UDE
FORHOLD.

Der er nu gået ca. 350 dage siden sidste
opdatering af dine fødevarekædeoplysninger
med hensyn til spørgsmålet, om grisene er
opdrættet inden- eller udendørs, samt om der
er sygdomme i din besætning, der kan påvirke
kødets sikkerhed.
Begge spørgsmål er et EU-krav med årlig
opdatering.
Rent praktisk vil de to spørgsmål blive stillet
i forbindelse med den næste svinetilmelding og
gælde frem til næste års opdatering. Anvendes
der SMS-tilmelding, skal der denne ene gang i
stedet tilmeldes svin via servicetelefonen på 70
13 31 31 eller www.danishcrown.dk/ejer

NYT FRA DC BEEF

HOLSTED TAGER FART
SLAGTERIET I HOLSTED SLAGTER NU SÅ MANGE DYR, AT ANDRE ANLÆG ALLEREDE ER LUKKEDE ELLER
SNART GØR DET. DET BEGYNDER AT TAGE FART, SIGER DIREKTØR LORENZ HANSEN.
I sidste uge slagtede DC Beef knap 1.300
dyr på det nye slagteri i Holsted, og i
denne uge ryger tallet endnu længere op.
- Vi bøvler naturligvis stadig lidt med
at få det hele til at køre som i olie, men
sådan er det altid at starte noget nyt
op. Men tingene tager fart nu, og vi er
positive, siger direktør i DC Beef Lorenz
Hansen.
Med det stigende antal slagtninger

kunne man i fredags lukke slagteriet i
Tønder på typisk DC Beef-facon med god
mad og kolde øl.
På fredag den 28. marts er turen kommet til Holstebro og opskæringen i Skjern,
hvor knivene bliver lagt for sidste gang.
Detailpak i Skjern fortsætter med
at producere, men går langsomt ned i
aktivitet i samme tempo, som tempoet
sættes op i Holsted.

Lukningen af Fårevang er udsat til fredag
den 25. april.
- Det er selvfølgelig vemodigt at lukke
afdelinger ned, der har gjort et fantastisk
arbejde i så mange år. Men nogen gange
må man forandre for at bevare, og det
er det, vi gør med Holsted. Heldigvis er
der mange af vores gode kollegaer, der
fortsætter i de nye rammer, siger Lorenz
Hansen.

400 UOPFORDREDE
ANSØGNINGER
TIL HOLSTED
DE UOPFORDREDE ANSØGNINGER VÆLTER IND TIL
SLAGTERIET I HOLSTED. OVERVÆLDENDE, SIGER
PRODUKTIONSCHEF TINA MORGEN MADSEN.
Interessen for at arbejde på DC Beefs nye superslagteri i
Holsted er enorm. I omegnen af 400 mennesker har uopfordret søgt arbejde på det nye slagteri via Danish Crowns
hjemmeside – og hver dag kommer der flere til.
- Hvor er det fantastisk, at så mange mennesker
har lyst til at være her i Holsted sammen med os, siger
produktionschef i DC Beef Tina Morgen Madsen, der ikke
kan mindes, at der tidligere har været så stor en søgning
til stillinger i DC Beef.
Ingen ledige stillinger pt
Desværre for de mange ansøgere, så er mandskabet foreløbig på plads, men det kan ændre sig, siger Tina Morgen
Madsen:
- Vi har de mennesker, vi skal bruge. Men i takt med at
slagteriet kommer op i omdrejninger, får vi brug for flere
hænder, og til sommer får vi brug for ferieafløsere.
Derfor gemmer DC Beef de mange uopfordrede ansøgninger, så man kan finde nye, kvalificerede medarbejdere,
når behovet opstår.
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TID TIL OPDATERING AF SUNDHEDSOPLYSNINGER
NU ER DET IGEN TID TIL AT OPDATERE DINE SUNDHEDSOPLYSNINGER.

Der er nu gået ca. 350 dage siden sidste opdatering af
dine fødevarekædeoplysninger med hensyn til spørgsmålet, om der er sygdomme i din besætning, der kan
påvirke kødets sikkerhed. Det vil sige, at det for manges
vedkommende er ved at være tid for en fornyelse af
denne bekræftelse.

Spørgsmålet er et EU-krav med årlig opdatering.
Rent praktisk vil spørgsmålet blive stillet i forbindelse
med den næste kreaturtilmelding og gælde frem til
næste års opdatering.
Tilmelding kan ske via servicetelefonen på 70 13 31 31
eller www.danishcrown.dk/ejer eller hos Ejerservice.

NØDSLAGTNINGER PÅ TRE ANLÆG I DC BEEF
NØDSLAGTNINGER I TØNDER OG
SKJERN ER STOPPET, OG DEN 1. APRIL
OPHØRER NØDSLAGTNINGERNE I
HOLSTEBRO. HEREFTER NØDSLAGTER
DC BEEF PÅ ANLÆGGENE I AALBORG,
HOLSTED OG SKÆRBÆK.

Det nye kreaturslagteri i Holsted er så
småt ved at starte op, og dermed rykker den nye struktur på nødslagtninger
nærmere.
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Nødslagtningerne på DC Beefs slagteri i
Tønder og Skjern er ophørt, og nødslagtningerne på anlægget i Holstebro stopper
pr. 1.april.
Nødslagtninger er ikke omfattet af
leveringspligt ifølge vedtægterne for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA,
hvilket for en del andelshaver gør det
relevant at undersøge mulighederne for
nødslagtninger på lokale slagtehuse.

Når lukninger af slagterier og
opstart af Holsted er på plads, vil
der være følgende muligheder for
nødslagtninger i regi af DC Beef:
Aalborg
Holsted
Skærbæk
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KREATURNOTERINGEN
Formkode

14
E

11
U

8
R

5
O

2
P

Uge 13
Ændr.
Øre/kg

Uge 13

Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg
1,85 1

Ungtyre u/12mdr.

Kalv u. 8 mdr.
29,65
Dansk Kalv
180-240 Kg.

TILLÆG PÅ KREATURER TIL FRILAND

27,30

29,05

27,30

28,45

27,80

-

27,30

26,80

-

-

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 16 mdr.
160 Kg.
25,40 24,80 24,40
200 Kg.
26,40 25,80 25,35
260 Kg.
28,35 27,75 27,25
380 Kg.
28,35 27,75 27,25
400 Kg.
26,15 25,05 24,30

23,70
24,40
26,00
22,90
22,30

20,60
21,50
23,30
19,70
19,10

-

Tyre på 24 mdr. og derover
20,65 19,60

Kvier og Stude

0

18,55

17,50

15,15

-

Kvier og stude fra 16 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
27,30 25,20 23,10

21,20

-

-

Kvier, unge køer og stude u. 42 mdr.
400 Kg.
26,10 24,00 22,05
300 Kg.
26,10 24,00 21,90
240 Kg.
25,50 23,40 21,30
180 Kg.
23,30 21,20 19,00

21,20
20,00
19,40
17,20

18,95
17,55
16,45
14,75

-

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
24,75 23,25 21,75
300 Kg.
22,05 20,55 19,55
240 Kg.
18,35 17,00 16,10
180 Kg.
17,75 16,25 15,50

21,20
18,85
15,65
14,50

18,95
16,80
15,20
14,20

-

Variabelt tillæg

2,25 1

Kontrakttillæg*

1,75 1

Køer

2,25 1

Restgruppe

1,25 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Friland Limousine Unik
Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Friland Kødkvæg
(75% race)

Friland Kødkvæg
Krydsning

Variabelt tillæg

1,00 1

Kontrakttillæg*

1,00 1

Variabelt tillæg

0,50 1

Kontrakttillæg*

1,00 1

Variabelt tillæg

0,25 1

Kontrakttillæg*

0,75 1

*) Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med
variabelt tillæg + kontrakttillæg
1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav
Priserne er excl. restbetaling
Spørgsmål til koncepter; kontakt:
Friland A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ,
Tlf. 8919 2763

* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
Linær vægtafregning – Under/over Laveste/højeste vægt medfører uændret pris
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi.
Tillæg på 1,00 kr. pr. kg. for dyr på Dansk Kødkvægskontrakt.

Tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger mv.
Via hjemmesiden www.danishcrown.dk/ejer eller
ring på Danish Crowns Servicetelefon 7013 3131 eller
Ring til et af slagterierne
Aalborg 8919 2660 s Holstebro 8919 2850 s Tønder 8919 3270

samt administrationen:
Holsted 8919 2590 s Friland 8919 2763
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TULIP TOPPER I TYSKLAND
TULIP ØGER SALGET I TYSKLAND, HVOR SPECIELT SALGET AF BACON OG HAXEN ER MED
TIL AT LØFTE TONNAGEN.

Hver anden gang en tysk forbruger putter en
pakke bacon i indkøbskurven, er den produceret af Tulip, og det er med til at løfte Tulips
generelle detailsalg i Tyskland, der har udviklet
sig meget positivt i indeværende regnskabsår.
- Som markedsleder tager vi et ansvar for
at videreudvikle kategorien i samarbejde med
kunderne. Tyskerne har et markant lavere
baconforbrug per person end danskerne, og
potentialet er således stort, hvis vi kan være
med til at øge forbruget. Det gør vi blandt
andet ved at udbrede distributionen til butikskæder, som ikke tidligere har haft bacon
fast i sortimentet, fortæller Tulips Internationale salgsdirektør, René M. Olsen.
Udviklingen sker samtidig med, at Tulip i
efteråret 2013 blev færdig med udvidelsen af
baconfabrikken i Oldenburg, hvilket betyder,
at Tulip råder over Europas mest moderne
udstyr til baconproduktion.
Det skal udnyttes til at fortsætte den
gode udvikling i såvel Tyskland som i andre
europæiske lande.

Overtager salget
Det er ikke kun Tulips salg af bacon, der har
udviklet sig positivt i Tyskland.
Også salget af haxen er steget markant,
efter en stor konkurrent gik konkurs i begyndelsen af 2014. Det har betydet, at en række
af deres kunder har henvendt sig til Tulip
med ønsket om, at Tulip fremover producerer
og leverer haxen.
Det øger Tulips tonnage og bidrager til den
meget positive udvikling i det samlede salg i
Tyskland.
- Konkurrenternes problemer er et
eksempel på det meget betydelige prispres
i Tyskland, og som forventes at fortsætte i
de kommende år. Det er derfor nødvendigt,
at vi fortsat arbejder meget struktureret i
udvalgte kategorier, hvor vi har betydelig
konkurrencekraft. Her giver etableringen af
et salgskontor i Hamburg for både retail og
foodservice optimale muligheder, siger René
M. Olsen.

