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 OVERTAGELSE AF HATTING-KS ER NU GODKENDT
 Den ændrede ejerstruktur af Hatting-KS, 

som Danish Agro, Vestjyllands Andel og 

Danish Crown annoncerede tidligere på 

året, er nu blevet godkendt af Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsen. Danish Agro 

og Vestjyllands Andel får fuldt ejerskab 

af virksomheden via det fælles dattersel-

skab Vilomix Holding A/S. Danish Crown 

og Tican sælger deres respektive aktier i 

Hatting-KS.

Koncernchef i Danish Agro og besty-

relsesformand i Vilomix Holding A/S, 

Christian Junker, glæder sig over Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsens godken-

delse: 

- Vi ser frem til at bruge vores erfaring 

til i endnu højere grad at styrke Hatting-

KS position såvel nationalt som interna-

tionalt. Selskabets har en stærk ledelse 

og stor faglig ekspertise, som vi vil være 

med til at styrke. Derudover er der 

indenfor farm supply-aktiviteterne store 

synergier at hente omkring distribution 

og indkøb. Alt sammen med det formål 

at blive en endnu mere optimal samar-

bejdspartner for de danske landmænd, 

siger Christian Junker. 

CEO i Danish Crown, Kjeld Johannesen, 

ser den nye ejerstruktur som den bedste 

løsning for Hatting-KS og de danske 

landmænd.

- Vi er helt sikre på, at Danish Agro og 

Vestjyllands Andel er de rigtige ejere for 

Hatting-KS. Virksomheden ligger uden 

for Danish Crowns kerneforretning, og 

derfor har vi i forbindelse med godken-

delsesprocessen besluttet at sælge hele 

vores aktiepost i virksomheden. Det har 

vi vurderet var den bedste løsning for Hat-

ting-KS. Med aftalen er vi sikre på, at de 

danske landmænd sikres de bedste vilkår, 

den mest optimale service og den bedste 

faglige sparring fremadrettet, siger CEO 

for Danish Crown, Kjeld Johannesen. 

Hatting-KS er i dag en betydelig spiller 

på markedet for ornesæd, og er desuden 

aktiv indenfor salg af veterinær- og farm 

supply-produkter. 

Tilsagn om frasalg af 

veterinæraktiviteter

I forbindelse med behandlingen af sagen 

har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

vurderet, at Danish Agros position på 

markedet for veterinærmedicin ville blive 

for stor. Der er derfor givet tilsagn om at 

frasælge Hatting-KS aktiviteter indenfor 

dette område. Frasalget af veterinærak-

tiviteterne sker til handelsselskabet 

3S A/S og vil blive effektueret pr. 23. 

oktober. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

har ikke haft yderligere bemærkninger til 

overtagelsen, og den er derfor nu ende-

ligt godkendt.
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DANISH CROWNS REPRÆSENTANTSKAB HAR PÅ ET EKSTRAORDINÆRT REPRÆSEN-

TANTSKABSMØDE DEN 10. SEPTEMBER STEMT JA TIL EN TILPASNING AF SELSKABETS 

VEDTÆGTER. DET BETYDER BLANDT ANDET, AT REPRÆSENTANTSKABET REDUCERES 

TIL 90 REPRÆSENTANTER.

Baggrunden for ændringerne er dels 

strukturudviklingen i andelshaverkred-

sen og dels udviklingen i ledelsesmodel i 

Danish Crown koncernen samt et ønske 

om at modernisere vedtægterne. 

Et af bestyrelsen og repræsentant-

skabet nedsat vedtægtsudvalg har derfor 

arbejdet med at modernisere vedtæg-

terne, så de passer til Danish Crown 

anno 2013. Vedtægtsudvalgets forslag 

til nye vedtægter blev vedtaget på et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

i Brædstrup.

De nye vedtægter trådte i kraft den 

11. oktober, men bestemmelserne om sel-

skabets organer og valg hertil finder først 

anvendelse fra og med valghandlingerne i 

december, hvor alle organer er på valg. 

Reduceret repræsentantskab

Blandt de vigtigste ændringer er tilpas-

ning af repræsentantskabet, så det står 

i forhold til antallet af andelshavere. Det 

nye repræsentantskab kommer derfor til 

at tælle 90 repræsentanter: 78 valgt af 

svinekredsene, 9 valgt af kreaturforum 

og 3 vælges efter bestyrelsens godken-

delse af minoritetsgrupper inden for 

selskabets svineandelshavere.  

Bestyrelsen reduceres til 10-12 

medlemmer og 1 observatør, hvoraf de 

3 medlemmer vil være frit valgte af det 

samlede repræsentantskab. 6 medlem-

mer vælges blandt svinekredsrepræsen-

tanterne og 1 medlem og 1 observatør 

vælges fra det nye Kreaturforum. Der vil 

fortsat være mulighed for at indsætte 2 

uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Antallet af kredse reduceres til 6 

svinekredse og 6 kreaturkredse, og valg-

forsamlingerne udgår.

SPU og KU nedlægges 

Da al den daglige drift af Danish Crown i 

dag er henlagt i Danish Crown A/S ned-

lægges Svineproducentudvalget (SPU) 

og Kreaturudvalget (KU), da de tidligere 

refererede til bestyrelsen i Leverandørsel-

skabet Danish Crown AmbA.

I stedet for SPU og KU oprettes der to 

divisionsbestyrelser for henholdsvis DC 

Pork og DC Beef under Danish Crown A/S. 

Divisionsbestyrelserne får opdrag som de 

tidligere SPU og KU, men refererer frem-

over til bestyrelsen i Danish Crown A/S.  

Information- og Kompetenceudvik-

lingsudvalget (I&K) nedlægges, og opga-

verne varetages fremover af leverandør-

selskabets bestyrelse. 

AmbA-bestyrelse kun for andelshavere

Som følge af andelsselskabets status 

som leverandørselskab uden medarbejde-

re ændres medarbejderrepræsentationen 

i bestyrelse og repræsentantskab til en 

observatørordning i repræsentantskabet. 

Det betyder, at medarbejderne kan del-

tage og ytre sig på repræsentantskabs-

møderne, men kan ikke afgive stemmer.

Kreaturforum bliver selskabsorgan

Kreaturforum ændres, så det fremover 

bliver et reelt selskabsorgan. Det nye 

kreaturforum får 50 kredsvalgte med-

lemmer, og tre vælges efter bestyrelsens 

godkendelse af minoritetsgrupper inden 

for selskabets kreaturandelshavere. Fra 

det nye Kreaturforum er der valg til be-

styrelse, repræsentantskab og indstilling 

til DC Beefs divisionsbestyrelse. 

Valgperioden til repræsentantskabet 

er nedsat til 2 år, og det gælder for alle 

organer. 

Delt stemmeafgivning er skrevet ud 

af vedtægterne, da muligheden kun har 

været benyttet ganske sporadisk.

Slagteenheder for kreaturer ændres 

fra 5,5 til 6 enheder og andelshaverkonti 

ajourføres(ajourføring ud fra dyrenes 

værdi). 

De nye vedtægter kan læses på Danish 
Crowns hjemmeside på adressen:  
www.danishcrown.dk/Om-os/
Vedtaegter-.aspx
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REPRÆSENTANTSKABET HAR I HENHOLD 

TIL VEDTÆGTERNES PKT. 11 FORETAGET 

FØLGENDE INDDELING I KREDSE: 

Kreds 1: Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, 

Læsø, Jammerbugt, Rebild, Aalborg,  

Vesthimmerland og Mariagerfjord kommune 

Kreds 2: Randers, Viborg, Favrskov, Norddjurs, 

Syddjurs, Århus, Silkeborg, Skanderborg,  

Horsens, Odder og Samsø kommune 

Kreds 3: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, 

Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning,  

Ikast-Brande kommune 

Kreds 4: Billund, Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen, 

Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og  

Sønderborg kommune 

Kreds 5: Vejle, Hedensted, Fredericia,  

Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense, 

Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, 

Langeland og Ærø kommune 

Kreds 6: Gribskov, Halsnæs, Hillerød, 

Fredensborg, Allerød, Odsherred, 

Frederikssund, Kalundborg, Holbæk, Lejre, 

Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, 

Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted, 

Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og 

Bornholms kommune

SVINEKREDSENE 

1

23

4 5 6
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REPRÆSENTANTSKABET HAR I HEN-

HOLD TIL VEDTÆGTERNES PKT. 11 FORE-

TAGET FØLGENDE INDDELING I KREDSE: 

 

Kreds 1: Hjørring, Brønderslev, 

Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted, 

Vesthimmerland, Rebild, Aalborg og 

Læsø kommune 

Kreds 2: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, 

Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande kommune 

Kreds 3: Morsø, Skive, Viborg, 

Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, 

Syddjurs, Århus, Skanderborg, Silkeborg og 

Favrskov kommune 

Kreds 4: Varde, Billund, Vejen, Esbjerg og 

Fanø kommune 

Kreds 5: Horsens, Odder, Samsø, 

Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding, 

Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Nyborg, 

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, 

Odense, Langeland, Ærø, Lolland, 

Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, 

Faxe, Stevns, Slagelse, Sorø, Kalundborg, 

Holbæk, Lejre, Ringsted, Køge, Roskilde, 

Odsherred, Hillerød og Gribskov kommune 

Kreds 6: Haderslev, Tønder, Aabenraa og 

Sønderborg kommune 

KREATURKREDSENE 

Christiansø

Bornholm

1

2
3

4 5
6
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Med henvisning til vedtægternes  

§ 15 indkaldes hermed til repræ-

sentantskabsmøde

Tirsdag, den 17. december 2013  

kl. 09.30

Hotel Munkebjerg,  

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Dagsorden for mødet:

1.  Valg af stemmetællere

2.  Valg af dirigent

3.  Valg af medlemmer til  

bestyrelsen

 a.  Valg blandt svinekredsenes 

repræsentanter i separate 

møder af 1 bestyrelsesmedlem 

pr. svinekreds

 b.  Valg blandt det samlede re-

præsentantskab af 3 bestyrel-

sesmedlemmer

 c.  Eventuelt valg af 2 eksterne 

bestyrelsesmedlemmer

4. Eventuelt

Dagsorden og bilag vil blive 

fremsendt/udleveret til de valgte 

repræsentanter så snart mulighe-

den foreligger.

Mødet forventes afsluttet med 

frokost.

DAGSORDEN FOR 
KREDSMØDERNE 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3.   Beretning om selskabets 

virksomhed

4.   Gennemgang af den revidere-

de og af repræsentantskabet 

godkendte årsrapport

5.  Behandling af indkomne 

forslag

6.   Valg af 

 a.  Medlemmer og suppleanter 

til repræsentantskabet (for 

så vidt angår svinekredsene)

 b.  Medlemmer og suppleanter 

til kreaturforum (for så vidt 

angår kreaturkredsene)

7. Eventuelt

VALG TIL 
BESTYRELSEN

VALG TIL 
BESTYRELSE OG  
REPRÆSENTANTSKAB

TIL DANISH CROWNS 
REPRÆSENTANTSKAB

TIL DANISH CROWNS 
KREATURFORUM

Med henvisning til vedtægternes  

§ 13.9 indkaldes hermed til Krea-

turforumsmøde 

Fredag, den 13. december 2013  

kl. 10.00

Danish Crown,  

Energivej 5, 6670 Holsted

Dagsorden for mødet:

1.  Valg af stemmetællere

2.  Valg af dirigent

3.  Beretning om selskabets virk-

somhed og forhold af betydning 

for kreaturandelshaverne

4.  Valg til bestyrelsen, repræsen-

tantskabet og indstilling til 

udvalg m.v. i koncernen

 a.  Valg af medlem samt obser-

vatør til selskabets bestyrelse

 b.  Valg af øvrige medlemmer 

og suppleanter til selskabets 

repræsentantskab

 c.  Valg af medlemmer til indstil-

ling til udvalg m.v. i koncernen, 

hvortil selskabet har indstil-

lingsret

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Eventuelt 

Dagsorden og bilag vil blive 

fremsendt/udleveret til de valgte 

repræsentanter, så snart mulig-

heden foreligger. 
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KREDSMØDER 2013
Følgende repræsentantskabsmedlem-

mer har meddelt, at de IKKE ønsker at 

genopstille til repræsentantskabet ved  

de kommende valg i december 2013:

Gl. kreds 1 – Ny kreds 1

Tino V. Olesen, Vrå

Gl. kreds 1 – Ny kreds 1

Jens Peter Jensen, Brønderslev

Gl. kreds 6 – Ny kreds 3

Kirsten L. Karlshøj, Struer

Gl. kreds 6 – Ny kreds 3

Arne Bech Poulsen, Lemvig

Gl. kreds 6 – Ny kreds 3

Jens Chr. Pedersen, Hjerm

Gl. kreds 6 – Ny kreds 3

Troels Lundby, Vinderup

Gl. kreds 7 – Ny kreds 3

Torkil Kvartborg, Tjørring

Gl. kreds 8 – Ny kreds 3

Claus Strøm Nielsen, Lem

Gl. kreds 11 - Ny kreds 5

Hans Klejsgaard Hansen, Klejs

Gl. kreds 11 – Ny kreds 5

Bent Petersen, Bjerre

Gl. kreds 11 – Ny kreds 2

Finn Pedersen, Klovborg

Gl. kreds 11 – Ny kreds 2

Ole Lyngby Pedersen, Odder

Gl. kreds 12 – Ny kreds 5

Hans Henrik Mols, Jelling

Gl. kreds 12 – Ny kreds 5

Lars Langeskov Nielsen, Uggerslev

Gl. kreds 12 – Ny kreds 5

Anders Bech, Ejlskov

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Mikkel Grubbe Hansen, Frørup

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Hans Erik Pedersen, Tåsinge

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Hans Lorenzen, Langeskov

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Henrik Oldenbjerg, Rudkøbing

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Niels Høite Hansen, Tåsinge

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Lars Juel Hansen, Langeskov

Gl. kreds 13 – Ny kreds 5

Jens Toft Madsen, Ærø

Gl. kreds 14 – Ny kreds 6

Kenneth Klausen, Slagelse

Gl. kreds 14 – Ny kreds 6

Søren Jeppesen, Eskebjerg

Gl. kreds 14 – Ny kreds 6

Flemming Risbjerg, Ferslev

Gl. kreds 14 – Ny kreds 6

Preben Hansen, Avdebo 

Gl. kreds 15 – Ny kreds 6

Kaj Nielsen, Næstved

Gl. kreds 15 – Ny kreds 6

Rasmus Dresen, Toreby L

Der foretages valg i alle kredsene i år

Valgene gælder for 2 år

Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30

Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30

Kreds Dato Tidspunkt Sted Mødenr

2V 05.12 11.30/12.15 Aulum Fritidscenter, Aulum 50

4V 05.12 18.30/19.15 Hotel Arnbjerg, Varde 51

5V 09.12 11.30/12.15 Comwell Middelfart 52

6V 09.12 18.30/19.15 Agerskov Kro, Agerskov 53

1V 10.12 11.30/12.15 Hotel Scandic, Aalborg Ø 54

3V 10.12 18.30/19.15 Golfsalonen Viborg 55

KREATURMØDER

Der foretages valg i alle kredsene i år

Valgene gælder for 2 år

Morgenmødet afsluttes med spisning

Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30

Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30

SVINEMØDER

Kreds Dato Tidspunkt Sted Mødenr

2V 05.12 11.30/12.15 Værket Randers (Ridehuset) 30

1V 05.12 18.30/19.15 Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg 31

6V 06.12 09.30 Åkirkebyhallen, Bornholm 32

3V 09.12 11.30/12.15 Musikteatret, Holstebro 33

6V 10.12 18.30/19.15 Ringsted Kongrescenter 34

5V 11.12 11.30/12.15 Comwell Middelfart 35

4V 11.12 18.30/19.15 Hotel Rødding, Rødding 36

ØNSKER IKKE GENVALG

TILMELDING TIL ÅRETS KREDSMØDER

Gå ind på www.danishcrown.dk/ejer – log på EJERSIDEN,  

vælg arrangement tilmelding

Eller send en sms til 1241(dcmode leverandørnummer mødenummer antal)  

HUSK MELLEMRUM, eksempel dcmode 93211 30 2

Hvis ikke du har mulighed for at bruge internettet eller sms, er det muligt at 

kontakte et DC Ejerservice kontor.
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Oversigt over kredsene baseret på andelshaverleverancer

i regnskabsåret 2012/2013

I vedtægternes § 14.4. og § 14.5 står bl.a.: Ved fordelingen af repræsentanterne mellem svinekredsene foretages en 

opgørelse af antallet af slagteenheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herudfra det antal slagteen-

heder (fordelingstallet), der berettiger til valg af én repræsentant. Det samme gør sig gældende ved valg af medlemmer 

til kreaturforum.

Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller et svin 1 enhed, en so 1½ enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg 

slagtet vægt 6 enheder. Der vælges 1 repræsentant (svin) pr. 192.000 slagteenheder (afrundet) og 1 medlem af kreatur-

forum pr. 34.100 slagteenheder.

I 2013 afholdes valg i samtlige kredse.       

Repræsentantskabet består i 2014 af 90 landmandsvalgte medlemmer, 78 valgt af svinekredsene, 3 valgt af minori-

tetsgrupper (svin) og 9 valgt af kreaturforum.

Kreaturforum består i 2014 af 53 landmandsvalgte medlemmer, 50 valgt af kreaturkredsene og 3 valgt af minoritets-

grupper (kreatur).

Svinekredse Lokalkredse Stemmeenheder Repræsentanter Ændring 
stemmeenheder

1 2.544.809 13 -102.030

2 2.832.081 15 -61.437

3 2.428.040 13 -124.382

4 2.327.838 12 -154.137

5 2.582.653 13 -110.116

6 2.238.479 12   -94.902

I alt svin 14.953.899 78 -647.003

Kreaturkredse Lokalkredse Stemmeenheder Medlemmer af
kreaturforum

Ændring
stemmeenheder

1 357.738 10 -6.968

2 354.312 10 3.154

3 284.400   8   -8.294

4 269.994   8   -3.792 

5 189.120   6   -3.403

6 267.960   8   -12.384

I alt kreaturer 1.723.524           50 -31.687
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LEDIGE FÅR CHANCEN IGEN NÆSTE ÅR
  DANISH CROWN I HORSENS VIL GENTAGE SUCCESEN MED DANSKE LEDIGE.

 Otte ferieafløsere har fået fast job på 

Danish Crowns slagteri i Horsens, mens 

yderligere én har fået plads som voksen-

lærling. Han er blevet så bidt af feriejob-

bet, at han nu vil have en uddannelse 

som slagter.

Det er facit på det nyskabende projekt, 

der i foråret blev sat i gang med Danish 

Crown Horsens, bageriet Lantmännen og 

det lokale jobcenter som deltagere.

Ideen var at klæde ledige i Danmark 

på til at kunne bestride feriejob i stedet 

for, at virksomheden skulle vende blikket 

mod Polen, sådan som slagteriet i flere 

år har været nødsaget til, da det ikke har 

været muligt at få dansk arbejdskraft.

Dansk arbejdskraft

- Det har været en kæmpe succes, lyder 

det fra en glad fabriksdirektør Per Laursen.

- Som forudsagt har vi kunnet ansæt-

te mellem en tredjedel og en fjerdedel af 

ferieafløserne, sådan som vi plejer, når 

ferietiden er ovre, supplerer han.

35 feriejobbere endte med at komme 

ind i foråret, og i alt ni er altså fortsat på 

slagteriet.

- Vi er lykkedes med at aktivere dansk, 

kvalificeret arbejdskraft, og det er godt 

på alle måder. Det er godt for de ledige, 

der nu har fået job, det er godt for slagte-

riet, og hvis man tager de store briller på, 

er det jo også godt for samfundet, siger 

Per Laursen.

Står nu i emnebank

Når det ikke er lykkedes at beholde alle 

ferieafløsere, har det blandt andet sin 

årsag i, at det er blevet vanskeligere at 

fastholde beskæftigelsen på slagterierne 

i Danmark, der får færre svin til slagtning.

Samtidig kan DC Horsens mærke, at 

markedet til Japan er under pres, og det 

går ud over aktiviteterne i udbeningen, og 

dermed hvor mange mand  der er brug for.

- Vi har måttet sige farvel til folk, også 

ferieafløsere, selv om vi var glade for 

dem. De står nu i en emnebank i jobcen-

tret, sådan at vi kan tilbyde dem job, hvis 

vi igen får brug for dem. Så det har ikke 

været spildt, hverken for dem eller os, 

siger Per Laursen.

Indsatsen værd

Projektet med at finde ledige i Danmark 

til feriejobbene har krævet ekstra kræfter 

til at lære folk op i forhold til at hente po-

lakker, som kender slagterfaget. Alligevel 

har det været indsatsen værd, mener 

fabriksdirektøren.

- Jeg er klar til at kontakte jobcentret 

i Horsens om et halvt år, når vi igen skal 

bruge ferieafløsere. Det er vores plan at 

gentage successen, slår Per Laursen fast.

Han konstaterer også med en vis 

tilfredshed, at projektet har givet både 

omtale og opmærksomhed ganske bredt. 

Såvel lokale som landsdækkende medier 

har fulgt den nyskabende måde at bringe 

ledige i spil til beskæftigelse, ligesom 

organisationer og politikere har vist inte-

resse. Desuden har det været brugt som 

det, Per Laursen kalder en idé-generator.

Rekruttering

Ud af projektet er sprunget et forslag 

om, at Horsens Kommune over de næste 

fire år fjerner dækningsafgiften – en er-

hvervsskat - hvis virksomhederne skaber 

beskæftigelse til ledige.

At ansættelsen af danske ledige har 

afstedkommet en forventning blandt 

medarbejderne om, at slagteriet for ef-

tertiden kun hyrer danskere, må fabriks-

direktøren til gengæld afvise.

- Vi ansætter ikke efter nationalitet 

i Danish Crown, men på kvalifikationer. 

I forvejen har vi mere end 40 forskel-

lige nationaliteter her på slagteriet, og 

projektet med ferieafløsere bliver ikke 

den eneste måde, vi i fremtiden rekrut-

terer medarbejdere på, understreger Per 

Laursen.
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STORMEN OVER DANMARK DEN 28. OKTOBER GAV SKADER PÅ DC’S AFDELINGER I RINGSTED, 

BLANS, SKÆRBÆK OG FAABORG.

- Der var virkelig drøn på i går! fortæl-

ler fabrikschef i Faaborg Ole Lyngesen, 

dagen efter den voldsomme storm med 

rekordhøje vindstød på op til 54 m/s 

passerede tværs henover landet. Danish 

Crowns bygninger i de hårdest ramte 

områder af landet fik for alvor stormen 

at mærke.

På afdelingen i Faaborg anslås det, 

at blæsten har forvoldt skader for cirka 

150.000 kr. Tre skorstene på tre røgovne 

blæste ned, hvoraf den ene ramte en 

ventilator og ødelagde tagplader og 

tagrender på vej ned. 

Paplageret og kontorbygningen slap 

heller ikke fra stormen uden knubs. På 

paplageret løsnede en række eternitpla-

der sig, så regnen kom ind, og også på 

kontorbygningen gik det udover taget, 

hvor en zinkinddækning rev sig løs.

- Det var en voldsom storm, men 

vi havde taget vores forholdsregler og 

sørget for, at der ikke lå noget og flød. 

Området i gården, hvor skorstenene stod, 

afspærrede vi også af hensyn til medar-

bejdernes sikkerhed. Og vi slap heldigvis 

for personskader. Det er det vigtigste, 

siger fabrikschef Ole Lyngesen.

Hul på tag og vinduer

På soslagteriet i Skærbæk havde stormen 

også fat i tagkonstruktionen.

- Vinden har flået nogle tagplader 

af lagerhallen, og taget på administra-

tionsbygningen var også ved at lette, 

men med en hurtig indsats med nogle 

store sten og fliser lykkedes det at redde 

taget, siger fabrikschef i Skærbæk, Jens 

B. Jacobsen. 

I Ringsted er endegavlene på fire 

vaskehaller blæst ud, hvor blandt andet 

elinstallationer er blevet beskadiget. 

Samtidig er syv tagvinduer enten blæst 

af eller revnet på grund af det høje 

vindtryk.

Det betyder, at produktionen i Ring-

sted her til morgen var lidt forsinket. Det 

samme gælder for slagteriet i Blans.

- Der manglede et ovenlysvindue på 

slagtekæden, da vi mødte ind i morges, 

så der gik lige 10 minutter inden, vi kunne 

starte op, fortæller fabrikschef i Blans, 

Ole Carlsen.

I Ringsted er endegavlene på fire vaskehaller blæst udI Faaborg blæste tre skorstene på tre røgovne ned.
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KAMPAGNE FOR STØRRE SLAGTESVINEPRODUKTION

Det kommer nok ikke som nogen over-

raskelse for mange, at dansk slagtesvi-

neproduktion i disse år står med nogle 

massive udfordringer med faldende 

produktion.

Skal udviklingen vendes, eller i det 

mindste stoppes, må alle bidrage til at 

skabe bedre økonomi i slagtesvinepro-

duktionen.

En del af forbedringerne skal komme 

fra politisk hånd, men også branchen 

selv må lægge sig i selen for at skabe en 

bedre forretning.

Derfor er DLBR, Danish Agro, Viden-

center for Svineproduktion og Danish 

Crown gået sammen om et fælles arran-

gement, der kører over fem aftener rundt 

om i landet.

Tanken bag arrangementerne er, at hver 

gren af branchen kommer med gode råd 

og eksempler på, hvordan effektiviteten og 

dækningsbidraget kan hæves.

I et koncentreret program med i alt 

fem indlæg fra landmænd, konsulenter, 

foderstof og slagteri kommer vi rundt om 

store og essentielle dele af produktionen, 

hvor der er penge at hente.

- Der er ingen tvivl om, at vi som 

branche skal blive bedre til at få den 

nyeste viden i spil ude hos producenten. 

Vi skal i det hele taget blive bedre til at 

samarbejde på tværs af brancherne – 

foderstof, rådgivning og slagteri, siger 

direktør ved Danish Agro Jacob Tetzlaff, 

som skal holde et oplæg med titlen ” 

Dansk slagtesvineproduktion har et stort 

uforløst potentiale”. 

Også afdelingschef i DC Ejerservice Jacob 

Rasmussen kender til uforløste poten-

tialer:

- Der ligger mange effektiviseringer i at 

vælge den rigtige produktionsform og 

den mest optimale leveringsstrategi. Det 

kunne f.eks. være at lægge om til alt ind/

alt ud på ejendomsniveau, siger Jacob 

Rasmussen, som netop kommer til at 

snakke om leveringsstrategi og alt ind/

alt ud-produktion.
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Svineproducent Thomas Hansen fra 

Egtved og svinekonsulent Heidi Boel 

Bramsen fra Kolding Herreds Landbrugs-

forening er et godt makkerpar. De vil 

begge rykke noget, og de vil til bunds og 

hele vejen rundt om produktionen. Og det 

har de så gjort de seneste måneder, hvor 

Thomas Hansen har været én ud af 20 

slagtesvinebesætninger, der har deltaget 

i forsøgsordningen TurboPlus, der er et 

samarbejde mellem Danish Crown, VSP 

og de lokale landboforeninger. 

Målsætningen med TurboPlus er at 

køre producenterne gennem et inten-

sivt rådgivningsforløb, der kommer hele 

vejen rundt om produktionen. Målet er 

ufravigeligt – der skal flere penge på 

bundlinjen.

For megen sygdom

Det overskyggende problem på Thomas 

Hansen bedrift har været sundheden: for 

høj dødelighed, PRRS, AP2, AP6, AP12, 

mycoplasma, universal tarmblødning og 

brok.

Det var derfor tydeligt, at sundheden 

skulle have et løft.

Thomas Hansens produktion er fordelt 

på tre lokaliteter – Søndermarken med 7 

kilos grise, Højgaard med 35 kilos grise og 

vådfodring og Skanseborg med 35 kilos 

grise og tørfoder.

Den samlede årlige produktion er på 

12.500 slagtesvin. 

På Søndermarken med 7 kg-grisene 

er der kommet øget fokus på at få dem 

bedre startet op. Dvs. at dyrene er bedre 

sorteret op, så de mindste og svageste 

får ”ekstra kærlighed” fra dag 1 i form af 

somælkserstatning og ekstra opmærk-

somhed. 

Alle vaccineres

Efter en del overtalelse er Thomas Han-

sen begyndt at vaccinere alle grise mod 

AP2 med vaccinen Porcilis.

- Vaccinen koster 14 kroner pr. gris, 

og så skal det gøres to gange af to ugers 

mellemrum, så det var ikke noget, jeg var 

jublende glad for at skulle i gang med, si-

ger Thomas Hansen, der dog fulgte Heidi 

Boel Bramsens råd.

I dag er sundheden i smågrisestalden 

forbedret, hvilket blandt andet har resul-

teret i et faldet foderforbrug fra 1,99 FE/

kg tilvækst til 1,78.

Det giver en årlig besparelse på ca. 10 

kr. pr. smågris. Med en årlig produktion 

på 12.500 slagtesvin, giver det 125.000 kr. 

i forhold til hele år 2012.

Men AP2-vaccinen skulle gøre mere 

end det, den skulle gerne hæve sund-

hedstilstanden på begge slagtesvineejen-

domme, og det har den gjort.

På Højgaard med 35 kg-grise og 

vådfodring er dødeligheden og kasserede 

faldet fra 3,2 pct. til 1,35.

- AP2-vaccinen ser ud til at virke. 

Dødeligheden er halveret på begge slag-

tesvineejendommene. Men på Højgaard 

har vi også saneret hele ejendommen – 

desinficeret og tørret ud. Så når døde-

ligheden er faldet så markant, så er der 

selvfølgelig også tale om en ”nystalds-

effekt”. Nu drejer det sig om at holde 

DET SKAL HELST FLYTTE NOGET
Thomas Hansens erfaringer med svinerådgivning har tidligere været middelmådige. Men nu samarbejder han med konsulent 

Heidi Boel Bramsen fra Kolding Herreds Landbrugsforening i et intensivt TurboPlus-rådgivningsforløb, og nu sker der noget.

Thomas Hansens nye kornrenser sorterer dagligt en hel trillebør skidt fra. Det har stor 

betydning for sundheden, siger han.
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de gode resultater fremover, siger Heidi 

Boel Bramsen, som kan notere sig en 

anden sejr - der er ikke længere SRRS på 

ejendommen.

Første kvartal efter sanering på Højga-

ard har givet 50 kr. mere i DB.

Fokus på foderhygiejne

En anden faktor, der har haft en stor 

indflydelse på sundheden i besætningen, 

er foderet og fodringen. Her har Thomas 

Hansen og hans to medarbejdere Valdema-

ras og Alex haft øget fokus. Blandt andet er 

der indkøbt en kornrenser, der dagligt fylder 

en hel trillebør med skidt og sager.

Derudover bliver fodersiloerne oftere 

rengjort indeni.

Effekten har ifølge Thomas Hansen 

været markant:

- Universal tarmblødning er ikke 

længere et problem, og det er de akutte 

dødsfald heller ikke.

Også fugten i melfoderet i forbindelse 

med formaling er der kommet styr på.

Fokus på fodring

På Højgaard, hvor der fodres med våd-

foder, har der været øget fokus på at få 

mere foder i grisene i de første fire uger 

for derefter at skære ned. Det giver en 

bedre foderudnyttelse.

På Skanseborg, hvor der fodres med tør-

foder, er der sat nye foderautomater op i 

halvdelen af stalden, da der tidligere var 

alt for mange stop på grund af ustabile 

automater. 

Formalingen af de enkelte korntyper 

er blevet finere, og det har ikke kun bety-

det færre stop i fodersystemerne, det har 

også givet en bedre foderudnyttelse.

Det samlede resultat

Hvis man tager det samlede resultat af 

Heidi Boel Bramsens intensive rådgiv-

ningsforløb sammen med en motiveret 

slagtesvineproducent og hans to ligeså 

motiverede medarbejde, så er DB hævet 

betydeligt, men det endelige resultat er 

endnu ikke gjort op. Det ændrer dog ikke 

på, at Thomas Hansen er tilfreds med de 

resultater, der foreløbig kan sættes to 

streger under:

- Jeg er meget glad for det forløb, 

vi har været igennem. Der er i mit sind 

ingen tvivl om, at den meget intensive 

rådgivning, der kigger hele butikken 

igennem, er det rigtige for os. Hvis ikke vi 

holdes i ørene, så falder vi tilbage i gamle 

rutiner og unoder. Vi skal holdes til ilden, 

og det er vi blevet i det her TurboPlus-

forløb, siger Thomas Hansen og smiler. 

Også konsulent Heidi Boel Bramsen er 

tilfreds med forløbet:

- Thomas Hansen og hans folk er et godt 

eksempel på, hvad man opnå, når man 

har viljen, modet og visionen. Nu gælder 

det om at holde resultaterne og sætte 

nye mål, siger Heidi Boel Bramsen.

2012 3. kvartal 2013

Indsættelse i kg 35,9 34,8

Daglig tilvækst i gram 887 940

FEsv/kg tilvækst 3,15 2,65

Kødprocent 61,2 60,6

Slagtevægt i kg 80,5 78,8

Døde+kasserede i pct. 3,2 1,35

SØNDERMARKEN 7 KG

HØJGAARD 30 KG

2012 3. kvartal 2013

Indsættelse i kg 6,4 6,7

Afgangsvægt i kg 35,3 33,9

Daglig tilvækst i gram 497 523

FEsv/kg tilvækst 1,99 1,78

Døde i pct. 1,7 1,7

Et godt team –fra ven-

stre: Valdemaras, Heidi 

Boel Bramsen, Thomas 

Hansen og Alex.
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AI/AU BLEV VEJEN TILBAGE TIL LANDBRUGET
ALT IND/ALT UD GAV TO X-LANDMÆND 

MULIGHED FOR AT VENDE TILBAGE TIL 

LANDBRUGET OG SLAGTESVINEPRO-

DUKTION.

De havde egentligt lagt landbruget bag 

sig, men det skulle en minkavler, en 

dyrlæge og Søren Højby fra DC Ejerservice 

lave om på.

Udover at Brian Nejsig Larsen og Ken-

net Lunderskov Rasmussen er svogre, så 

er de også begge uddannet landmænd og 

begge x-landmænd.

Kennet Lunderskov Rasmussen driver 

en kombineret maskinstation og entre-

prenørfirma, og Brian Nejsig Larsen ejer 

firmaet Nejsig Budservice.

Og faktisk levede de begge ganske 

godt der i Nordjylland tæt på Hjallerup. 

Men så en dag skulle Kennet Lunderskov 

Rasmussen udføre noget arbejde for en 

lokal minkavler, der havde købt nabo-

ejendommen med tilhørende tomme 

slagtesvinestalde.

- Kender du ikke nogen, der vil leje 

de stalde? spurgte minkavleren, og det 

satte tankerne i gang hos de to svogre. 

For godt nok var de begge forhenværen-

de landmænd – men landmænd var de jo 

sådan set stadig indeni.

Savnede grisene

- Jeg havde egentligt gennem længere 

tid savnet grisene, det havde jeg faktisk, 

siger Brian Nejsig Larsen, som havde 

opgivet tanken om igen at skulle arbejde 

med grise:

- Jeg har været selvstændig for længe 

med mit budservice til pludselig at skulle 

være ansat, erkender Brian Nejsig.

Men de tomme stalde satte tankerne 

i gang.

Brian Nejsig kontaktede derfor en gam-

mel bekendt, der var dyrlæge på den gård, 

hvor Brian var driftleder for 10 år siden. 

- Kan vi det her, spurgte Brian dyrlægen, 

som svarede:

- Det skal du spørge Søren Højby fra 

Danish Crown om. De kører et produk-

tionskoncept, der hedder alt ind/alt ud. 

Det kunne måske være noget for jer?

Søren Højby blev derfor kontaktet. 

Han kørte nordenfjords og forklarede 

om alt ind/alt ud (AI/AU), og i dag er de 

to svogre i gang med det 3. hold grise i 

den virksomhed, de har døbt Svennum 

Fedesvin I/S.

Dyre lærepenge

Det 1. hold var en generalprøve. Foderet 

blev købt for dyrt ind, og grisene blev 

solgt til Danish Crown, da noteringen var 

på sit laveste i 2013. De indkøbte 30-kilos 

grise blev købt i puljen, og der var over-

ordnet set for mange halebid og for lidt 

afsat plads til sygestier.
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- Vi tabte 104.000 kr. 

på det første hold. 

Andet hold gik dog 

langt bedre, beretter 

Brian Nejsig.

Kom med i grisering

De to svogre havde i 

mellemtiden indgået 

en fast aftale med 

naboen om levering 

af 30-kilos grise med 

status og blå SPF. 

Prisen er halv basis, 

halv pulje plus 15 kr. 

pr. gris. 

Grisene bliver 

leveret hver 13. uge, så 

slagtesvinene skal ud 

af stalden efter godt 

12 uger – uanset, hvad 

de vejer.

Ved det 2. hold blev 

der indsat 705 30-kilos 

grise, og 12 uger se-

nere blev der kørt 701 slagtesvin af sted 

til slagteriet i Sæby.

Det giver en dødelighed på 0,57 pct. i 

gennemsnit.

Tre gange i løbet af de tre måneder 

sorterede svogrene grisene og satte de 

mindste sammen. Det havde den effekt, 

at de stort set havde samme vægt som 

resten ved udlevering. Faktisk lå 96 pct. 

af grisene inden for basis.

Var ikke gået uden starthjælp

Når Brian Nejsig Larsen og Kennet Lun-

derskov Rasmussen fortæller om deres 

opstart, så vender de gang på gang til-

bage til den starthjælp, de har modtaget 

af Danish Crown og Danish Agro.

- Danish Crown har jo finansieret 

grisene, Danish Agro har finansieret 

foderet, og landmanden, som vi har lejet 

staldene af, skulle have lejen bagud-

betalt. Skulle vi have lagt pengene fra 

starten, skulle vi have lånt knap en mil-

lion i banken, og så var vi aldrig kommet 

i gang, siger Brian Nejsig og tilføjer, at 

de som nystartede producenter i Danish 

Crown også har fået et tillæg på 10 øre/

kg.

Tillægget på de 10 øre hedder en 

etableringsbonus og gives til nystartede 

producenter, der ikke har produceret slag-

tesvin før. Det første år gives der 10 øre/

kg, som falder 5 øre/kg det andet år. 

De to nystartede slagtesvineprodu-

center sender også nogle rosende ord 

efter AI/AI-konceptet og rådgivningen fra 

Danish Crown. Ingen af dem tror, de var 

kommet så godt fra start, som tilfældet 

er, uden den tætte kontakt fra DC Ejer-

service og konsulent Søren Højby.

- Det har været af stor værdi for os, at 

vi har haft en fast tilknyttet konsulent 

med en stor faglig indsigt,  siger Brian 

Nejsig. 

Overvejer at udvide

Om tre uger aflevere de to svogre deres 

3. hold, og her ser økonomien endnu 

bedre ud. Produktionsresultaterne er 

nogenlunde de samme som ved hold 

2, men de har fået en bedre foderkon-

trakt, og det kommer til at kunne ses på 

bundlinjen.

Dækningsbidrag på hold 1-3:

Hold 1: -139 kr.

Hold 2: 73 kr.

Hold 3: 140 kr. 

(dette tal er et forventet estimat)

- Hvis vi kan holde de produktionsre-

sultater her, så fortsætter vi helt sikkert 

som små slagtesvineproducenter, siger 

Brian Nejsig Larsen og tilføjer:

- Og vi vil da heller ikke afvise, at vi 

kunne finde på at udvide, hvis den rigtige 

tomme stald skulle dukke op – vil vi vel, 

Kennet?

Kennet nikker bekræftende.

FAKTA

spaltet stald med 740 stipladser.

via Turbomat.

til 60 minutter (lidt mere i perioden 

med udlevering, vask og tørring af 

stald og indsættelse af nye grise).
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NEDSÆTTELSE AF VÆGTGRÆNSER 

Julen og helligdagene nærmer sig og dermed behovet for 

at fremrykke slagtningerne af svin. Ligesom tidligere år 

mister vi flere slagtedage på grund af jul og nytår, og der 

vil derfor blive fremrykket svin for at undgå større udsæt-

telser i starten af det nye år. 

Fra uge 46 sænkes vægtgrænsen med 2 kg til 87,9 kg 

og fra uge 47 sænkes vægtgrænsen yderligere med 2 kg til 

85,9. Dette gælder også Englandsgrise. 

Vægtgrænsen for Bornholmergrisen, Antonius, Øko-

grise og Frilandsgrise ændres ikke.

Kontrakten Sektionsvis Levering får ikke ændret vægt-

grænsen 70,0 - 90,9 kg. Derimod ændres gennemsnits-

vægten fra 81,0 - 84,9 kg til 79,0 - 82,9 kg fra uge 46.

Kontrakten Alt ind alt ud får ændret vægtgrænsen til:

Uge 46: 70,0 – 88,9 kg.

Fra uge 47 70,0 – 86,9 kg

Kontrakten Alt ind alt ud med rådgivning  

får ændret vægtgrænsen til:

Uge 46: 70,0 – 89,9 kg.

Fra uge 47 70,0 – 87,9 kg

Kontrakten Tungsvin får ændret vægtgrænsen til:

Uge 46: 88,0 – 97,9 kg.

Fra uge 47 86,0 – 95,9 kg

Tag godt med fra uge 45

Da vægtgrænseændringerne gælder fra uge 46 betyder 

det, at der skal tages godt med allerede fra uge 45.

De gældende vægtgrænser kan altid ses på  
www.danishcrown.dk

NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER

Læs den udvidede svinenotering her: 

www.danishcrown.dk/svinenoteringen
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MARKEDS - 
BERETNINGEN
Der er rolig handel på de europæiske marke-

der. Vi er i øjeblikket i en mellemperiode, hvor 

kunderne har fået fyldt deres lagre op efter 

sommeren, men vi har endnu ikke taget hul på 

julehandlen.

 De seneste ugers prisfald i hele Europa har 

betydet sivende priser på stort set alle de 

ferske delstykker. Vi fastholder mængderne 

på forender, skinker og kamme, men med let 

faldende priser til følge.

 Afsætningen af backs til UK er stabil til ufor-

andrede priser.

 Afsætningen til 3. lande er ligeledes stabil i 

forhold til sidste uge.



NYT FRA DC BEEF

Mødet afholdes mandag, d. 2.december kl. 12.00 i 

Messecentret i Herning, hovedbygning 1.sal. 

Dagsorden:

Phillip

Fmd. for Kalveudvalget Hans Kr. Oksbjerg

Fmd. for Kreaturudvalget Peder Philipp

Direktør for DC Beef Lorenz Hansen 

Afdelingschef i DC Beef Ejvind Kviesgaard

Tilmelding senest fredag d. 22 november  på tlf. 89 19 

24 00 (husk at oplyse CHR-nr).  Evt. send en mail til 

ejkv@danishcrown.dk. Deltagelse kræver tilmelding.

DANISH CROWN OG KØDKVÆGSUDVALGET 

INDBYDER TIL MØDE FOR ANDELSHAVERE, DER 

PRODUCERER KØDKVÆG. 

Mødet afholdes mandag, d 2. december kl. 18.00 i 

Messecenter Herning, hovedbygningen, 1. sal.

Dagsorden:

Fmd. for Kødkvægsudvalget Erling Christensen

Fmd. for Kreaturudvalget Peder Philipp

Direktør for DC Beef Lorenz Hansen

Tilmelding senest fredag d. 22 november på tlf. 

89 19 24 00 (husk at oplyse CHR-nr).  Evt. send en mail 

til ejkv@danishcrown.dk. Deltagelse kræver tilmelding.

ÅRSMØDE I DANSK KALV
DANISH CROWN OG KALVEUDVALGET INDBYDER TIL MØDE MED ANDELSHAVERE, DER PRODUCERER DANSK KALV. 

ÅRSMØDE I KØDKVÆG
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NYT FRA DC BEEF

DANISH CROWN
DC EJERSERVICE

VI SIDDER KLAR VED TELEFONEN:

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.00

Den direkte vej er altid den korteste. Men hvem er det nu lige, jeg skal tale med? Det er vores 

hensigt at løse de daglige opgaver så let og effektivt som muligt med det bedste resultat. 

Derfor finder du her navn, oplysninger og ansigt på dine kontaktpersoner i Danish Crown.

Tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger, mv.

www.landmandsportalen.dk og klik ind på Danish Crown eller
Landmandsservice 7013 3131, eller
ing til slagteri/ Friland 8919 2763

Oplysninger om priser, markedsforhold mv.

www.danishcrown.dk\landmand og www.friland.dk
Servicetelefon 7010 1919 eller
DC Ejerservice på nærmeste slagteri, Herning eller Friland.

Bestilling af øremærker

7015 1333

Nødslagtninger

Henvendelse til nærmeste slagteri.

Tilmelding af døde dyr – DAKA

7022 5544 eller 8795 9222

Tilmelding af kreaturer senest torsdag klokken 13.00 til kommende uge.

Afhentning af akutte dyr eller til indeværende uge  - ring direkte til slagteriet.

Tilmelding af kreaturer til Friland dog senest onsdag klokken 14.00.

r

EJVIND KVIESGAARD
Tlf. 89 19 24 37
Mobil 21 68 94 21
ejkv@danishcrown.dk

ERLING JOHNSEN
Tlf. 89 19 24 46
Mobil 20 48 72 85
erjo@danishcrown.dk

FRANK ANDREASEN
Tlf. 89 19 28 51
Mobil 24 79 64 90
fran@danishcrown.dk

LINDA LARSEN
Tlf. 89 19 28 54
lila@danishcrown.dk

PALLE D. SØRENSEN
Tlf. 89 19 26 61
Mobil 29 49 03 35
pds@danishcrown.dk

PER S. KNUDSEN
Tlf. 89 19 32 71
Mobil 20 53 31 33
pskn@danishcrown.dk

KURT BRADE
Tlf. 89 19 32 72
Mobil 20 46 29 33
ktb@danishcrown.dk

HOLSTED – 89 19 25 90 HOLSTEBRO – 89 19 28 50

ÅLBORG – 89 19 26 60TØNDER – 89 19 32 70

HELLE CHRISTENSEN
Tlf. 89 19 26 71
Mobil 24 44 67 70 
hlc@danishcrown.dk
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Uge 44Uge 44

Formkode 14 11 8 5 2  Ændr. 

E U R O P  Øre/kg 

Kalv u. 8 mdr.
 29,65  29,05  28,45  27,80  -   0

Dansk Kalv
180-240 Kg.  27,30  27,30  27,30  26,80  -    - 

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 16 mdr.  
160 Kg.  25,20  24,60  24,20  23,50  20,40 -

200 Kg.  26,20  25,60  25,15  24,20  21,30 -

260 Kg.  28,15  27,55  27,05  25,80  23,10 -

380 Kg.  28,15  27,55  27,05  22,70  19,50 -

400 Kg.  25,95  24,85  24,10  22,10  18,90 -

Tyre på 24 mdr. og derover
 20,45  19,40  18,35  17,30  14,95 -

Kvier og stude fra 16 til 42 mdr. *
230-340 Kg.  28,10  26,00  23,90  22,00  -   -

Kvier, unge køer og stude u. 42 mdr.
400 Kg.  27,50  25,40  23,45  22,60  20,35 -

300 Kg.  27,50  25,40  23,30  21,40  18,95 -

240 Kg.  26,90 24,80  22,70 20,80  17,85 -

180 Kg.  24,70  22,60  20,40  18,60  16,15 -

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.  26,15  24,65  23,15  22,60  20,35 -

300 Kg.  23,45  21,95  20,95  20,25  18,20 -

240 Kg.  19,75  18,40  17,50  17,05  16,60 -

180 Kg.  19,15  17,65  16,90  15,90  15,60 -

* 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.

KREATURNOTERINGEN
Økologi Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Ungtyre u/12mdr. 1,85 1

Kvier og Stude Variabelt tillæg 2,25 1

Kontrakttillæg* 2,00 1

Køer 2,00 1

Restgruppe 1,25 1

Frilands-koncepter Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Friland Limousine Unik

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Variabelt tillæg 2,00 1

Kontrakttillæg* 2,50 1

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg 0,50 1

Kontrakttillæg* 1,00 1

Friland Kødkvæg 
Krydsning

Variabelt tillæg 0,25 1

Kontrakttillæg* 0,75 1

TILLÆG PÅ KREATURER TIL FRILAND

*)  Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med 

variabelt tillæg + kontrakttillæg 

1)  Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefine-

rede kvalitetskrav

Priserne er excl. restbetaling

Spørgsmål til koncepter; kontakt:

Friland A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, 

Tlf. 8919 2763

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  Holstebro 8919 2850  Tønder 8919 3270

samt administrationen:

Holsted 8919 2590  Friland 8919 2763
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PULLED PORK GÅR OVER GRÆNSEN
KUNDERNE STOD BOGSTAVELIG TALT I 

KØ FOR AT SMAGE TULIPS PULLED PORK 

VED VERDENS STØRSTE FØDEVAREMESSE 

ANUGA.

Som sædvanligt havde Tulips sælgere travlt 

under verdens største fødevaremesse, 

Anuga, i Köln.

2013-udgaven bød imidlertid på lidt ekstra 

travlhed, og det skyldtes hovedsageligt ét 

produkt, nemlig pulled pork.

- Siden vi lancerede Tulip pulled pork i 

Danmark i februar, har salget oversteget alle 

forventninger. Ikke kun i Danmark, men også 

i Sverige og Finland, og på Anuga fik vi så 

endnu engang bekræftet, at vi har udviklet 

et unikt produkt, som overbeviser dem, som 

smager det, siger Tulips internationale salgs-

direktør René M. Olsen.

Vandt kundernes hjerter

Kunder fra hele Europa brugte således mes-

sen til at få en dialog med Tulip om emnet 

pulled pork, og René M. Olsen glæder sig 

over, at det ikke kun er produktet, men hele 

konceptet, der vandt kundernes hjerter.

- Der er ingen tvivl om, at der er store 

muligheder i øget salg af pulled pork uden 

for Norden, men der venter stadig et stort 

stykke arbejde, hvis vi skal nå volumener, der 

for alvor gør en forskel, og det arbejde begyn-

der først for alvor nu, siger salgsdirektøren.

 Største succes i mange år

Interessen på Anuga har allerede resulteret 

i nye ordrer fra Østeuropa, ligesom der er 

afsendt prøver til kunder i henholdsvis Italien 

og Frankrig og senest Norge. René M. Olsen 

håber, at det kan bane vejen for øget salg af 

hele Tulips serie af slow cooked produkter.

- Slow cooked serien fra Tulip tager 100 

procent afsæt i forbrugernes behov og ønske 

om naturlige fødevarer, som kan tilberedes 

på kort tid. Det er et ønske hos mange kun-

der og forbrugere over hele Europa, men det 

betyder selvfølgelig også, at konkurrencen 

er hård, fordi mange virksomheder kan se 

potentialet, siger René M. Olsen.

Oplevelsen på Anuga viser dog, at Tulip 

er langt fremme i forhold til konkurrenterne, 

hvilket giver begrundet tro på, at Tulip kan 

fortsætte den flotte udvikling i salget, som 

er langt over forventet. 

Pulled pork er således allerede en af Tulips 

mest succesfulde lanceringer i mange år.


