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PÅ VEJ TIL 2013
Årsskiftet nærmer sig, og når vi tager 

et nyt årstal i brug, træder også en ny 

lovgivning i kraft. 

2013-reglen har været undervejs 

længe, og vi vil gerne her i årets sidste DC 

Update minde om, at man som leveran-

dør til Danish Crown har skrevet under på, 

at man lever op til dansk lovgivning. 

Danish Crown har i en lang årrække 

haft en Code of Practice, som alle an-

delshavere underskriver, når de bliver 

medejere af selskabet. Eet af mange ele-

menter i Code of Practice er, at lovgivnin-

gen overholdes – det gælder naturligvis 

også, når der kommer ny lovgivning. 

2013-reglen indgår allerede nu som 

en del af Danish kontrollen, og den vil 

også indgå i Code of Practice besøg. Det 

betyder også, at sanktionerne i Code of 

Practice vil komme i anvendelse, hvis vi 

får kendskab til, at reglerne ikke overhol-

des. 

Som slagtesvineproducent er man 

naturligvis ansvarlig for, at indkøbte små-

grise født efter 1. januar 2013 leveres fra 

besætninger, der lever op til de nye krav.

Danish Crown er allerede nu blevet 

mødt med de første kundekrav i forbin-

delse med 2013-reglerne. 
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STÆRK POSITION
I ET UDFORDRET

MARKED
DET ER LYKKEDES DANISH CROWN AT FASTHOLDE

EN STÆRK POSITION I EN BRANCHE, SOM IGENNEM

DE SENESTE ÅR HAR VÆRET STÆRKT UDFORDRET.

Danish Crown kommer i år med et resul-

tat på 1.732 mio. kr. mod sidste års 1.762 

mio. kr. mens omsætningen er steget fra 

51,8 mia. kr. til 56,5 mia. kr.

Repræsentantskabet har i dag god-

kendt en restbetaling på 90 øre/kg. til 

slagtesvin, 80 øre/kg til søer og hele 150 

øre/kg. til kalve og kreaturer.

Det er bredden i sortimentet, der i dag 

gør Danish Crown til en troværdig samar-

bejdspartner, og det er selskabets 125 års 

erfaring på verdensmarkedet, der gør, at 

den internationale fødevarekoncern lidt 

hurtigere kan indhente de massive pris-

stigninger i markedet.

- Det seneste år har budt på en uhørt 

stor værdistigning på råvarerne, og mens 

det presser vores forædlingsselskaber, 

så er det til gavn for ejerne, når vi taler 

om afsætning af det ferske kød. Vi har 

i årets løb udbetalt 1 mia. kr. mere til 

Danish Crowns ejere, og det er rigtig 

positivt, siger CEO for Danish Crown Kjeld 

Johannesen.

Samtidig konsolideres Danish Crown 

med mere end 400 mio. kr. - det største 

beløb nogensinde.

- Det er knap en fjerdedel af årets re-

sultat, og det er et klart signal fra Danish 

Crowns ejere, som på den måde bakker 

op om ejerskabet, siger Kjeld Johannesen.

Svækkelsen af euroen har gjort 

Danish Crowns markedssammensætning 

endnu mere værdifuld, og fastholdelsen 

af en samlet værdikæde betyder, at 

koncernen i dag kan levere forsynings-

sikkerhed i alle led. Det værdsættes af 

samarbejdspartnere.

- Vi oplever at blive valgt frem for andre 

udbydere, fordi vi er stabile og erfarne 

i markedet. Og det giver os en pondus 

i forhandlingssituationen, siger Kjeld 

Johannesen.

Danish Crown går ud af regnskabsåret 

med en notering på 12,40 mod 10,30 ved 

årets begyndelse, og det er en udvikling, 

der vil fortsætte.

- For mange af svineproducenterne er 

situationen vendt. Deres varer er ganske 

enkelt blevet mere værd, fordi udbuddet 

er faldet mere end efterspørgslen. Ser vi 

på meldingen fra internationale analyti-

kere, så bliver det i årene, der kommer, 

bedre at være svineproducent, og det 

kan vi glæde os over, siger Danish Crowns 

bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Mio. kr. 2011/12 2010/11 

Omsætning 56.462 51.754 

Resultat af ordinær primær drift 2.005 2.029 

Årets resultat 1.732 1.762 

Balance 25.522 23.935 

Egenkapital 5.797 5.391 

Ansvarlig kapital i alt 6.303 6.444 

Andelshaverleverancer, mio. kg. 1.373 1.450 

Samlet restbetaling, mio. kr. 1.274 1.394 

Antal andelshavere 9.031 9.577 

Ansatte medarbejdere 23.582 23.576 

Nøgletal for Danish Crown
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STÆRKT RESULTAT
I DC BEEF
  BEDRE KILOPRIS, HØJERE MARKEDSANDEL, PLADS TIL EKSTRAORDINÆR KONSOLIDERING OG 

REKORDSTOR EFTERBETALING. DC BEEF OFFENTLIGGØR I DAG SIT HIDTIL BEDSTE REGNSKAB. 

I perioden fra den 1. oktober 2011 til den 

30. september 2012 har DC Beef gennem-

snitligt betalt 1,77 krone mere per kilo 

oksekød, som andelshaverne har leveret. 

Alligevel er der også plads til en rekordhøj 

efterbetaling på yderligere 1,5 kr. per kilo.

- Det har været et rigtigt godt år for 

DC Beef. Vi har opnået markant bedre 

priser på kødet, og vores forretning 

udvikler sig rigtigt positivt, så jeg tror 

på, at vi også vil levere stærke resultater 

fremover, siger Peder Philipp, formand 

for DC Beef.

På trods af faldende slagtninger på 

landsplan er det i det forgangne regn-

skabsår lykkedes DC Beef at øge mar-

kedsandelen fra 62,7 til 63,1 pct. 

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at 

vi stort set har slagtet det samme antal 

dyr som sidste år. Samtidig glæder jeg 

mig over, at der hele tiden kommer nye 

andelshavere til, for det er beviset på, 

at kreaturproducenterne tror på Danish 

Crown, og ikke mindst den strategi vi har 

lagt, forklarer direktør i DC Beef Lorenz 

Hansen.

I løbet af de sidste fire år har DC Beef 

formået at hæve den gennemsnitlige 

afregningspris med over 27 pct. per kilo. 

Samtidig er efterbetalingen fordoblet.

Den stærke udvikling giver tro på 

fremtiden, så den 6. september tog DC 

Beef første spadestik til et nyt kreatur-

slagteri ved Holsted. En investering til 

675 millioner kroner, der skal sikre, at 

Danish Crown og de danske kreaturpro-

ducenter sammen kan konkurrere på 

verdensmarkedet. 

- Byggeriet er allerede godt i gang, 

og det skrider frem efter planen. Jeg er 

sikker på, at det nye slagteri vil få enorm 

betydning for den danske kvægbranche, 

siger Peder Philipp og tilføjer, at det 

nye kreaturslagteri allerede år to efter 

opførelsen kommer til at styrke konkur-

renceevnen.
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SKABER FREMGANG
  DAT-SCHAUB KONCERNEN KOM UD AF REGNSKABSÅRET MED ET DRIFTSRESULTAT (EBIT) PÅ 330 MIO. 

KR. OG ET NETTORESULTAT PÅ 207 MIO. KRONER EFTER SKAT – EN STIGNING PÅ 18 PCT. I FORHOLD TIL 

ÅRET FØR.

 DAT-Schaub koncernen kom ud af regn-

skabsåret med et driftsresultat (EBIT) på 

330 mio. kr. og et nettoresultat på 207 

mio. kroner efter skat – en stigning på 18 

pct. i forhold til året før.

- Jeg er godt tilfreds med årets resul-

tat. Vi har haft vores udfordringer, men 

vores bredde i produktionen og stærke 

position globalt har sikret en fortsat 

positiv udvikling, fortæller DAT-Schaubs 

administrerende direktør Jan Roelsgaard. 

Koncernens omsætning steg med 50 

mio. kr. til i alt 2.838 mio. kr. 

Høje priser på lammetarme på ver-

densmarkedet, bedre priser på svinema-

ver på det kinesiske marked og en bedre 

udnyttelse af tarmsættene generelt 

har sikret fremgangen. Omvendt er der 

slagtet færre svin i Danmark, hvilket har 

ført til lavere tilførsler, og samtidig har 

verdensmarkedsprisen for svinetarme 

været faldende.

- Moderselskabet DAT-Schaub A/S 

behandler tarmene fra samtlige danske 

svin, og selv om der har været et mindre 

fald i slagtningerne i 2012, så bidrager 

koncernen fortsat betydeligt til økonomi-

en på de danske svineslagterier. Samti-

dig præsterer koncernens udenlandske 

datterselskaber rigtigt flotte resultater, 

så samlet set kan vi absolut kun være til-

fredse, konkluderer bestyrelsesformand 

Kjeld Johannesen fra hovedaktionæren 

Danish Crown.

I det forgangne år er DAT-Schaubs 

position i den globale fødevarefremstil-

lingsindustri styrket yderligere. Først blev 

koncernen den 1. november 2011 medejer 

af Trunet Packaging Services i England, 

der forsyner Storbritannien og Irland med 

alle former for produkter til charcuteri-

industrien, og senest var DAT-Schaub den 

drivende kraft i etableringen af Nord-

amerikas største virksomhed inden for 

naturtarme, DCW Casing LLC. 

- Vi forventer, at det amerikanske 

selskab vil omsætte ca. 160 mio. USD (1 

mia. kr.) på årsbasis. Det nye selskab vil 

således bidrage positivt til koncernens 

omsætning og driftsresultat allerede fra 

indeværende regnskabsår. Det engelske 

selskab har medvirket til at øge koncer-

nens produktsortiment, og samtidig har 

vi opnået en bedre geografisk dækning i 

specielt Europa, siger Jan Roelsgaard.
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PILEN PEGER OP
I 2013 KOMMER DEN SAMLEDE AFREGNING SANDSYNLIGVIS TIL AT LIGGE OMKRING DE 13 KR. DET SPÅR DANISH CROWNS 

ADM. DIREKTØR KJELD JOHANNESEN.

På Svinekongressen i november havde 

Danish Crowns adm. direktør Kjeld Johan-

nesen et glædeligt budskab med til de 

fremmødte svineproducenter. Noteringen 

med efterbetaling vil med en vis sand-

synlighed nå 13 kr. pr. kg i Danish Crowns 

kommende regnskabsår 2012/2013. 

Årsagen til de positive forventninger 

er ifølge Kjeld Johannesen en stabil udvik-

ling på de asiatiske markeder: 

- Kina er et vækstmarked, som er med 

til at hæve priserne på verdensmarkedet. 

Og for øjeblikket ser vi, at efterspørgslen 

på verdensmarkedet er større end pro-

duktionen, og derfor skal priserne op.

Prognoser er usikre

Men som det altid er med prognoser, så 

er de forbundet med nogen usikkerhed. 

Og netop på grund af de asiatiske mar-

keders markante betydning for prisen, så 

skal udviklingen her gå som forventet, før 

prognosen holder hjem.

- Jeg ser ingen tegn på, at forholdene 

i Asien skulle kunne nå at ændre sig så 

meget, at det får indflydelse på progno-

sen. Det er længe siden, jeg overordnet 

har set så positive tendenser for salget 

af svinekød. Og derfor forventer jeg også 

at prisniveauet vil forblive højt de kom-

mende par år, siger Kjeld Johannesen.

Aktuel afmatning

Selvom de overordnede tendenser for 

den kommende afsætning af svinekød 

ser positive ud, så mærker vi for tiden en 

afmatning på de europæiske markeder.

- Det er vigtigt at slå fast, at selvom 

tendensen er positiv, så slipper vi ikke for 

de udsving i prisen, som vi for eksem-

pel oplever for tiden – de er et vilkår for 

vores branche. Men når vi lukker næste 

regnskabsår, så er det min forventning, 

at den samlede afregning lander omkring 

de 13 kr. 
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TEAM UGGLARP
BLIVER ET HELEJET DANISH CROWN-SELSKAB
Danish Crowns slagteriaktiviteter i Sverige 

omfatter udover moderselskabet KLS Ug-

glarps AB et datterselskab ved navn Team 

Ugglarp, som driver Sveriges næststørste 

kreaturslagteri i Hörby i Skåne. Ejerskabet 

til dette selskab har indtil nu været delt 

mellem DC-koncernen med 51% og den 

tidligere ejer Tommy Olsson – som også er 

selskabets direktør - med 49%.

Med virkning fra januar 2013 ændres 

dette, så Danish Crown overtager alle 

aktier i selskabet i overensstemmelse 

med de aftaler, der blev truffet herom al-

lerede ved majoritetsovertagelsen i 2008. 

Tommy Olsson, der er 62 år, har valgt at 

fratræde i forbindelse med den ejermæs-

sige ændring, og selskabet vil fremover 

indgå under samme ledelse som moder-

selskabet KLS Ugglarps AB med Johan 

Andersson som administrerende direktør.

DC-koncernen er Sveriges næststørste 

svine- og kreaturslagterivirksomhed og 

driver desuden fabrikker til detailpakning 

af kød og kødforædling i Sverige.

VALGRESULTAT TIL DANISH CROWNS REPRÆSENTANTSKAB

NYVALG I KREDS 1

Lars Sneverholt Frederiksen, Hellum

Jens Peter Jensen, Brønderslev

Søren William Larsen, Jerslev J

Tino Vingård Olesen, Vrå

Ikke genvalgt

Hans Jørgen Boel Nielsen, Snevre

NYVALG I KREDS 2

Mikkel Jensen, Taarup

Ønskede ikke genvalg

Bent Mathiasen, Braulstrup

NYVALG I KREDS 3

Carsten Laursen, Hurup Thy

Jørgen Nielsen, Øster Assels

Ikke genvalgt

Aage Nielsen, Mogenstrup

NYVALG I KREDS 4

Christian Greve, Ørsted

Jens Hjorth Jensen, Lyngby

Claus Nørgaard, Ø. Hurup

Ikke genvalgt

Henrik Friis, Ørsted

Thorkild Kudahl, Grenå

NYVALG I KREDS 5

Karl Ole Jokumsen, Svejstrup

Mads Niær Kristensen, Sejling

Hans Henrik Nielsen, Harby

Ikke genvalgt

Gert Bjerre, Vellev

Arne Kristensen, Stilling

Jens Thomsen, Mårslet

Thomas Wiese, Skanderborg

NYVALG KREATURKREDSE

Kreds 1 – Oluf Andersen, Simested 

Kreds 6 – Søren Bertel Jensen, Samsø

Ønskede ikke genvalg

Kreds 1 – Poul B. Sørensen, Sindal

Ikke genvalgt

Kreds 6 – Jens Chr. Nielsen, Brædstrup

Ved valgforsamling i område IV blev 

Peder Philipp genvalgt til bestyrelsen. 

Ved valgforsamling i område I blev 

Palle Joest Andersen, Erik Bredholt 

og Cay Wulff Sørensen genvalgt til 

bestyrelsen.

Ved valgforsamling i gruppen for 

medarbejderrepræsentanter blev til-

lidsmand Lars Mose, Horsens valgt til 

bestyrelsen i stedet for tillidsmand 

Tom Jensen, Esbjerg. 
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DANISH CROWN

PÅ DE BONEDE GULVE 
Klokken præcis 8.30 torsdag den 6. 

december ringede koncernfinansdirektør 

Preben Sunke med klokken hos NASDAQ 

OMX i København. I samme sekund blev 

det muligt at handle Danish Crowns virk-

somhedsobligation på det nye First North 

Bond Market.

Danish Crowns virksomhedsobligation 

er det første papir, der noteres på den nye 

danske børs, så Preben Sunke fik også 

æren af at søsætte den nye markeds-

plads.

- Vi vil gerne bakke op om den han-

delsplads Nasdaq OMX nu skaber, for den 

kan på sigt blive et stort aktiv – ikke bare 

for Danish Crown, men for en lang række 

virksomheder i Danmark. Samtidig gør 

det ikke noget, at prisen på at låne penge 

gennem salg af obligationer er konkur-

rencedygtig med alternativerne, og det er 

den, forklarer Preben Sunke.

Den virksomhedsobligation, som nu 

kan handles gennem NASDAQ OMX, blev 

udstedt i starten af november. Salget af 

obligationen var en stor succes og Danish 

Crown rejste på den måde 750 millioner 

kroner til en attraktiv rente.

KONTRAKT-

RENTEN FALDER 

0,5 PCT.

Renten på finansiering af indkøbte 

grise nedsættes fra 2. januar til 4,5 

pct. Samtidig nedsættes renten på 

a conto restbetaling til 6,5 pct.

Spørgsmål til kontraktfinansiering 

kan stilles til Kartoteks- og Finan-

sieringsafdelingen på 89 19 19 21
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OPTIMISME PÅ KREDSMØDER
Danish Crowns formand Erik Bredholt og 

CEO Kjeld Johannesen har gennem de sid-

ste to uger besøgt det meste af Danmark 

for at præsentere årsregnskabet.

Turnéen blev skudt i gang i Holstebro 

forrige mandag og sluttede onsdag på 

Bornholm. Landet over har møderne væ-

ret præget af optimisme og tilfredshed 

med regnskabet.

- Stemningen blandt svineproducen-

terne er helt afgjort bedre end længe. 

Forklaringen er en kombination af mange 

ting, men vigtigst er det, at der igen er 

en fornuftig økonomi i at producere svin, 

fortæller Danish Crowns formand Erik 

Bredholt.

Det eneste, der bekymrer lige nu, er 

udviklingen i antallet af danske slag-

tesvin. I det seneste regnskabsår faldt 

antallet af slagtninger i Danmark med 

over en halv million grise.

Ellers har spørgelysten generelt 

været mindre end sædvanligt. Ifølge Erik 

Bredholt skyldes det, at Danish Crown 

har klaret sig ganske godt det seneste år, 

samt at fremtiden lige nu ser lys ud for 

producenterne.

- Jeg havde forventet, at der var flere, 

som ville være kritiske i forhold til den re-

kordstore konsolidering af Danish Crown, 

men det har været dejligt at mærke 

ejernes forståelse for nødvendigheden 

af at styrke virksomhedens egenkapital, 

konstaterer Erik Bredholdt.

AFHENTNING AF SELVDØDE DYR JUL/NYTÅR 2012
DYREBILERNE KØRER SOM FØLGENDE:

Jul

Fredag  21. december dyrebiler kører normalt

Søndag 

EKSTRA kørsel  23. december dyrebiler kører ekstra –  

der skal tilmeldes manuelt

Mandag  24. december dyrebiler kører ikke og faste 

tilmeldinger afhentes den 7/1

Tirsdag  25. december dyrebiler kører ikke og faste 

tilmeldinger afhentes den 8/1

Onsdag  26. december dyrebiler kører ikke og faste 

tilmeldinger afhentes den 2/1

Torsdag 27. december dyrebiler kører normalt

Fredag  28. december dyrebiler kører normalt

Lørdag 

EKSTRA kørsel  29. december dyrebiler kører ekstra –  

der skal tilmeldes manuelt

Nytår

Mandag  31. december dyrebiler kører ikke og faste 

tilmeldinger afhentes den 7/1

Tirsdag  1. januar dyrebiler kører ikke og faste til-

meldinger afhentes den 8/1

Onsdag  2. januar dyrebiler kører normalt 

Der kan tilmeldes manuelt via VR – WEB alle dage til 

afhentning 1. kommende hverdag eller ved kontakt til 

Randers kontoret på tlf. 87 95 92 22 på hverdagene mellem 

jul/nytår.

Afhentning på flg. øer i forbindelse med ovennævnte hel-

ligdage

Rute 701 Ærø  der afhentes torsdag den 27. dec. 2012 og 

igen torsdag den 3. jan. 2013

Rute 702 Møn  der afhentes fredag den 28. dec. 2012

Rute 703 Orø Normalt

Rute 710 Samsø Normalt

Rute 720 Fanø Normalt

Rute 730 Læsø Der afhentes torsdag den 27. dec. 2012
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 ER JULEMÆRKEVEN 2012 
Kronprinsesse Mary hilste ikke bare på 

kunstneren bag årets Julemærke, da det 

blev præsenteret på Københavns Rådhus. 

Motiverne til julemærket var også til 

stede. Julemærket 2012 består nemlig af 

50 forskellige tegnede portrætter af børn 

på Julemærkehjem, og tilsammen udgør 

de årets julemærkeark.

Danish Crown er blevet officiel Jule-

mærkeven 2012. Det sker i forlængelse 

af, at Danish Crown på årets Smukfest 

rejste 126.500 kroner til Julemærkehjem-

mene. Et beløb, der godt og vel dækker 

et 10-ugers ophold for to børn på et af de 

fire Julemærkehjem.

- Julemærkehjemmene er et forbil-

ledligt eksempel på, hvordan god mad 

og den måde, man bruger maden på, 

hænger sammen, siger Agnete Poulsen, 

Corporate Visitor Manager i Danish Crown. 

Hun stod bag aktiviteterne i forbindelse 

med Smukfest, hvor Danish Crown blandt 

andet lovede 500 kroner til Julemærke-

fonden for hver festivalgæst, der deltog 

i en disco-lektion med danser Marianne 

Eihilt og komiker Kia Liv Fischer. 

I år er det 100 år siden, det første Jule-

mærkehjem åbnede i Danmark. Siden da 

har over 70.000 børn fra hele landet fået 

glæde og gavn af et ophold. Det afspejler 

sig på årets Julemærke, der består af 50 

tegnede portrætter af børn på Julemær-

kehjem.

Kunstneren bag årets Julemærke er 

48-årige Carl Quist-Møller. Multikunstner 

er næppe for meget sagt, for på cv’et 

står blandt andet animator, forfatter, 

illustrator, historiefortæller og tromme-

slager. Han er designeren bag Jungledyret 

Hugo og kendt af mange børn som Løgn-

halsen fra Ramasjang. Om arbejdet med 

årets Julemærke fortæller han:

- Jeg har besøgt alle fire Julemærkehjem, 

og det har gjort et stort indtryk på mig at 

arbejde med børnene. Det er blevet til 50 

hudløst ærlige illustrationer af børn, som 

de ser ud i dag - nemlig naturlige, frække, 

sjove, kede af det, fjollede, glade og 

sure. Det er portrætter af børn, der igen 

tør mærke og vise deres følelser. Jeg har 

placeret de moderne børn i midten af en 

frimærkeklassiker - ellipsen. En kompo-

sition, der var typisk for 100 år siden. Og 

farveholdningen er enkel, netop for at 

illustrere spændet mellem 1912 og 2012.

Julemærkehjemmene hjælper hvert 

år 700 børn til en lettere hverdag. Det er 

børn, der har det svært i hverdagen på 

grund af eksempelvis overvægt og mob-

ning. På hjemmene får børnene trygge 

rammer og hjælp til en sundere livsstil. 
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 DANISH CROWN 

STØTTER INVESTERING I 
NYE SLAGTESVINESTALDE
 Flere års faldende slagtesvineproduktion 

i Danmark får nu Danish Crown til at 

hjælpe ejerne med investering i nybyg-

ning og ombygning af so-stalde. Det sker 

for at sikre råvaregrundlaget til virksom-

hedens danske del - og dermed sikre 

arbejdspladser i Danmark.

 Det er sværere at være slagtesvi-

neproducent i Danmark end i landene 

omkring os, fordi de politiske krav til 

produktionen herhjemme er væsentligt 

strammere end i de øvrige lande. Det 

betyder, at produktionen af slagtesvin de 

senere år har været faldende, og at inte-

ressen for at investere i nye stalde - eller 

renovere de gamle - er meget lille. 

Konsekvensen af færre producerede 

slagtesvin i Danmark er færre arbejds-

pladser, færre indtægter til andelsha-

verne og til det danske samfund. Derfor 

har bestyrelsen i Danish Crown besluttet 

at arbejde for en øget produktion af slag-

tesvin ved at give tilskud til nybygning af 

slagtesvinestalde og tilskud til ombyg-

ning af gamle so-stalde.

- Vi oplever, at der i det politiske 

miljø i dag er en større forståelse for, 

at produktionen af slagtesvin bidrager 

væsentligt til samfundsøkonomien i 

Danmark. Og hvis vi som selskab kan 

være med til at optimere den situation - 

og lige nu være med til at rette op på en 

nedadgående kurve, så er det en naturlig 

beslutning, siger formand for Danish 

Crowns bestyrelse Erik Bredholt.

Danish Crown har sat som mål at øge den 

samlede produktion med 10.000 svin om 

ugen eller 520.000 flere slagtesvin om 

året. 

- I sidste ende er det selvfølgelig en 

politisk beslutning, om der skal være 

plads til slagtesvineproduktion i Dan-

mark, og dermed om der skal være ram-

mevilkår, der gør det muligt. Men det her 

er et udtryk for, at som medejer af Danish 

Crown kan du forvente lidt mere, siger 

Erik Bredholt. 

Fakta

produktionsanlæg er todelt: en del til 

nybyggeri og en del til ombygning af 

so-stalde.

Nybyggeri

nestald. 

producerede slagtesvin pr. anlæg og pr. 

andelshaver. 

år.

maksimalt omfatte produktionsanlæg 

svarende til 260.000 producerede slag-

tesvin årligt.

andelshaverne efter først-til-mølle-

princippet.

Ombygningstillæg

ducenter, som lukker deres smågrise-

produktionsenheder i forbindelse med 

nye lovkrav til opstaldning af drægtige 

søer i 2013. Det vil sige, at støtten skal 

bruges på ombygninger af smågrisepro-

duktionsenheder til produktionsanlæg 

til slagtesvineproduktion. Det er en for-

udsætning, at der investeres minimum 

500 kr. pr. stiplads. 

producerede slagtesvin pr. ombygget 

produktionsanlæg og pr. andelshaver. 

maksimalt omfatte produktionsanlæg 

svarende til 260.000 producerede slag-

tesvin årligt.

år.

andelshaverne efter først-til-mølle-

princippet.
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OPERATION FLERE SLAGTESVIN
EFFEKTIVITETEN I DEN DANSKE SLAGTESVINEPRODUKTION SKAL HÆVES. DERFOR LANCERER DANISH CROWN,  VSP OG DEN 

LOKALE SVINERÅDGIVNING TRE TYPER RÅDGIVNINGSFORLØB, DER ALLE HAR TIL SIGTE AT FORBEDRE  EFFEKTIVITETEN I 

DANSK SLAGTESVINEPRODUKTION.

De danske rammevilkår for produktion af 

slagtesvin er 27 kroner ringere pr. produ-

ceret slagtesvin i forhold til Tyskland. Det 

har VSP og Landbrug & Fødevarer påvist 

på baggrund af en grundig analyse af 

rammevilkårene i begge lande. Situatio-

nen er naturligvis uholdbar på længere 

sigt, da produktionen med tiden vil flytte 

derhen, hvor den bedst kan betale sig.

Derfor skal rammevilkårene forbedres, 

og produktiviteten i den danske slagte-

svineproduktion hæves. At forbedre  

rammevilkårene er en opgave for  

politikerne. 

At forbedre produktiviteten er en opgave 

for svinebranchen. Derfor har svinebran-

chen lavet et slags charter med navnet 

’Herning erklæringen 2012’, der  

indeholder tiltag, der skal styrke slagte-

svineproduktionen i Danmark.

Den politiske del af erklæringen, der 

skal arbejde for forbedrede rammevilkår, 

vil vi ikke behandle her. I stedet fokuserer 

vi på opgaven med at hæve produktivi-

teten. I Herning erklæringen er mål-

sætningen at hæve den dårligste 1/3 af 

besætninger op blandt den bedste 1/3. 

Til at gøre det lanceres der i samar-

bejde mellem Danish Crown og den lokale 

rådgivning tre typer rådgivning.

Vi opfordrer til, at du læser om de tre 

rådgivningstilbud og tilmelder dig et af 

forløbene, hvis din produktion trænger  

til et løft i produktiviteten. 

Læs mere om de tre rådgivningstilbud

Der bliver ydet forskellige former for 

økonomisk og rådgivningsmæssig støtte 

i de tre forskellige rådgivningstiltag. Ring 

og hør nærmere om, hvilke muligheder 

der passer dig. 

GRUPPERÅDGIVNING PÅ A-NIVEAU
Filosofien bag Grupperådgivning på A-ni-

veau er, at slagtesvineproducenterne skal 

lære af hinandens viden og erfaringer. 

I grupper på 6-8 personer mødes man 

ude på staldgangen eller i fodringsrum-

met for at diskutere en specifik problem-

stilling. Gennem hele rådgivningsforløbet 

er der tilknyttet en af DC Ejerservice’ 

konsulenter som tovholder.

Grupperne mødes 4-6 gange om året. 

På de første to møder deltager en rådgi-

ver fra den lokale svinerådgivning, som 

betales af Danish Crown. Oven i de 4-6 

møder ude på besætningerne arrangeres 

der 4-6 telefonmøder, hvor alle i gruppen 

deltager samt den tilknyttede konsulent 

fra Danish Crown.

Formålet med telefonmøderne er at 

følge op på de forudgående staldmøder: 

hvad fik den besøgte landmand ud af 

besøget, hvilke erfaringer er gjort, hvilke 

problemer har der været, hvad er lyk-

kedes og så videre. Telefonmøderne skal 

være med til at holde grupperne til ilden. 

Grupperådgivning på A-niveau er for de 

landmænd, der virkelig har mod på og 

lyst at bruge noget tid på at hæve pro-

duktiviteten. Derfor forventes det også, 

at man deltager seriøst og bruger den 

fornødne tid på arbejdet i grupperne.

Det er et krav, at alle deltager laver 

E-kontrol.

Der vil være et opstartsmøde på det lo-

kale slagteri, hvor forventningerne afstem-

mes, og hvor der skabes sociale relationer.

Prisen pr. år er 2.500 kroner med 

forudsætning af medlemskab af  

Danish Crown. 

Et typisk rådgivningsforløb i stalden 

kommer til at foregå sådan her:

Værten definerer dagens fokuspunkt 

f.eks. problemer med kødprocent, maksi-

malt to mål.

Besøget

9:00: intro til anlægget (evt. stående 

kaffe i forrum)

9:15: Gennemgang af stalden

9:45: to grupper dannes eks. ejer, DC-

konsulent og resurseperson. De to grup-

per gennemgår nu stalden med fokus-

punkterne for øje med sigte på at finde 

løsninger. Ejer og konsulenterne cirkulerer 

som rådgivere mellem grupperne. 

10:30: grupperne fremlægger deres 

løsningsforslag og diskutere handle-

muligheder i plenum. Konsulenterne 

bidrager som resursepersoner og ikke 

som undervisere.

11:30: Opsamling v. DC-konsulenten

12:00: næste møde og telefonmøde 

aftales

Fint, hvis værten giver frokost, men det 

er ikke en del af programmet.

Et typisk telefonmøde kommer til at 

foregår sådan her: 

13:00: DC konsulenten opsummerer den 

seneste besætnings gennemgang

sidst
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BEDRE PRODUKTIVITET A LA CARTE
Dette kursustilbud henvender sig til 

slagtesvineproducenten, der har et helt 

specifikt område i sin produktion, som 

trænger til et løft. Produktivitet a la carte 

er et rådgivningstilbud, hvor du selv til-

melder dig de kurser, du finder relevant. 

Der vil køre en række faglige spor, som 

du kan vælge imellem – derfor navnet 

Produktivitet a la carte.

Det vil sige, at du f.eks. kan tilmelde 

dig en rådgivningsgruppe, der kigger på 

dødelighed. Der nedsættes en gruppe 

af slagtesvineproducenter med samme 

interesse. I gruppen er tilknyttet en fast 

konsulent fra DC Ejerservice samt en kon-

sulent fra den lokale svinerådgivning. 

Rådgivningen foregår ude på stald-

gangen hos gruppedeltagerne. Når det 

enkelte gruppemedlem ikke længere har 

brug for den specifikke faglige sparring i 

gruppen, kan man blot skifte gruppe og 

tage fat på et nyt fagligt område. 

Svineproducenter, der er med i en fag-

gruppe, kommer forrest i køen, hvis de 

ønsker at skifte til en ny faggruppe.

Der er fri tilmelding for alle.  

Prisen er 350 kroner pr. arrangement. 

Et typisk besætningsmøde kommer  

til at foregå sådan her:

9:00: værten fortæller om anlægget 

(kaffe er ok, men det er stående eller i et 

forrum)

9:15: resursepersonen (konsulenten) 

underviser stående i den specifikke 

problemstilling

9:45: stalden vises frem

10:15: to grupper dannes, som skal 

arbejde med den aktuelle problemstilling. 

Konsulenten og ejeren cirkulerer som 

backup

11:00: grupperne samles og fortæller om 

deres løsningsforslag

11:45: eventuelt og næste besætningsbe-

søg aftales

12:00: afslutning

DC-konsulenten skriver et referat, som 

bringes i DC News.

Det første spor, der udbydes, bliver 

’Lavere dødelighed’. Senere kommer der 

flere spor. 

Tilmelding:

Konsulent Anders Nørgaard,  

DC Ejerservice, Tlf: 89 19 13 32, 

anno@danishcrown.dk

INTENSIV RÅDGIVNING MED DEN LOKALE SVINERÅDGIVNING
Intensiv rådgivning med den lokale svi-

nerådgivning er et forløb med økonomisk 

støtte fra Danish Crown på 12.000 kr. pr. 

deltager.

Intensiv rådgivning med den lokale 

svinerådgivning er et forløb, hvor der lø-

bende er kontakt mellem slagtesvinepro-

ducent og rådgiver to gange om måneden 

i et halvt år. Der udarbejdes et specifikt 

rådgivningsforløb for hver producent, så 

længde og hyppighed af rådgivningen 

kan variere. Målet med intensivt rådgiv-

ningsforløb med den lokale svinerådgiv-

ning er at opnå en produktionsøkonomisk 

forbedring, der kan mærkes.

Rådgivningsforløbet kommer til at ko-

ste i omegnen af 24.000 kr. pr. landmand. 

Danish Crown giver et tilskud på max. 

12.000 kr., og landmanden betaler resten. 

Der deltager 20 slagtesvineproducen-

ter, som sættes i gang allerede i 2012. De 

20 producenter er fundet.

De medvirkende producenter indgår en 

rådgivningsaftale med en vækstmanage-

mentkonsulent fra den lokale svineråd-

givning. Der udarbejdes en rådgivningsaf-

tale, som sendes ind til DC Ejerservice.

Det er et krav, at de medvirkende 

producenter kan udføre en kvalitets-

sikret E-kontrol, når rådgivningsforløbet 

begynder.

området siden sidst

Et typisk opstartsmøde kommer til at 

foregår sådan her: 

9:00: ledende DC medarbejder giver en 

kort intro til konceptet

9:30: den enkelte besætningsejer fortæl-

ler kort om egen besætning

10:15: giver den tilknyttede konsulent en 

intro til koncepterne for møderne

11:00: præsentation af den faglige viden 

og de resursepersoner, der arbejder med 

området i Danmark

11:45: valg af faglig resurseperson til 

første møde

12:00: frokost

De to første rådgivningsgrupper, der 

bliver tilbudt gælder:

Tilmelding:

Konsulent Anders Nørgaard,  

DC Ejerservice, Tlf: 89 19 13 32 

anno@danishcrown.dk
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ALT IND-ALT UD BEVISER SIT VÆRD
NYLIGT OPGJORTE PRODUKTIONSRESULTATER VISER, AT DC’S 14 ALT IND-ALT UD PRODUCENTER ER RYKKET OP 

BLANDT DEN BEDSTE FJERDEDEL PÅ LANDSPLAN.

Resultaterne for 14 Alt ind-alt ud produ-

center er blevet opgjort fra perioden 1. 

august til 15. november, og de er bestemt 

værd at kippe med hatten for: besætnin-

gerne er rykket op i gruppen blandt de 

bedste 25 pct. på landsplan med et gen-

nemsnitligt dækningsbidrag på 163,20 kr. 

inklusiv efterbetalingen på 90 øre.

Resultaterne blev offentliggjort ved 

et Alt ind-alt ud seminar på slagteriet i 

Horsens i november. 

Konsulent og tovholder på Alt ind-

alt ud Søren Højby fra DC Ejerservice 

fremlagde resultater og erfaringer for de 

fremmødte producenter, der for hoved-

partens vedkommende producerer efter 

Alt ind-alt ud. (Se resultaterne nedenfor).

Alt ind-alt ud tilbydes alle

De 14 besætninger er ganske forskellige 

og spænder fra 600 til 3.400 stipladser 

og alle staldtyper. Der bliver brugt både 

tør- og vådfoder, hjemmeblandet og 

indkøbt foder. Også sundhedsstatus er 

forskellig.

Men på trods af de forskellige forhold 

ude på besætningerne var der på semina-

ret bred enighed om, at konceptet virker 

og til fulde beviser sit værd. 

Erfaringerne med Danish Crowns kon-

cept Alt ind–alt ud har vist sig så gode, 

at ordningen er gjort permanent, og 

ifølge afdelingschef i DC Ejerservice Jacob 

Rasmussen er interessen for konceptet 

stigende.

- Som med alt nyt går der noget tid, 

før folk får kendskab til det nye, og det 

er ved at ske nu. Vi har haft 34 hold igen-

nem, og vi har cirka 12 nye besætninger, 

der er interesseret i at komme i gang. Så 

interessen er stigende.

Tom stald - ring til os

Alle besætninger, der lægger om til Alt 

ind-alt ud modtager et rådgivningsbesøg 

inden indsættelse af det første hold små-

grise. Cirka en måned efter indsættelse 

modtager man endnu et besøg, hvor der 

beregnes optimal slagtevægt med fokus 

på produktionsøkonomi og leverings-

strategi. 

Men for at finde ud af, om Alt ind-alt 

ud er noget for dig, så få DC Ejerservice’s 

konsulenter til at lave en udregning på 

din tomme stald, for det kunne jo være, 

du blev overrasket, siger afdelingschef i 

DC Ejerservice Jacob Rasmussen:

- Hvis du har en tom stald, så ring til 

os og få en uforpligtende udregning på 

økonomien på Alt ind-alt ud i din stald. 

Det kunne jo være, du blev overrasket.

Gns. pr. bes. AI/AU landsgennems. 25 % bedste

vægt ind 32,6 31,7 32,0

gns. slagtevægt 84,9 81,6 82,3

foderdage/dyr 81,6

% døde 2,2 3,5 2,5

kasserede 0,2 0,2 0,2

daglig tilvækst 969 898 982

FEsv/kg tilvækst 2,85 2,87 2,71

foderstyrke pr. dag 2,76 2,58 2,66

kød % 59,9 60,4 60,3

% over 15,0

% basis 83,4

% under 1,6

DB eksl. efterbetaling 86,83

DB inkl. efterbetaling på 90 øre 163,20

Er du interesseret i at høre nærmere om Alt ind-alt ud konceptet, eller ønsker du 

en udregning på en tom stald, så kontakt DC Ejerservice’s konsulenter:

Søren Højby på tlf.: 51 16 28 40 eller mail: sohs@danishcrown.dk 

Anders Nørgaard på tlf.: 89 19 13 32 eller mail: anno@danishcrown.dk 

Resultater på 14 Alt ind-alt ud hold fra 1. aug. til 15. nov. 2012
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SVINEPEST

EN REEL TRUSSEL
 VSP ADVARER I DENNE SKRIVELSE OM, AT SVINEPEST I LETLAND

OG AFRIKANSK SVINEPEST I RUSLAND STADIG ER EN TRUSSEL

MOD DANMARK.

 I november måned var der udbrud af 

klassisk svinepest i Letland. Smitten er 

påvist i vildsvin og i nogle baggårdsbe-

sætninger, så området må betragtes som 

kronisk smittet. Afrikansk og klassisk 

svinepest er spredt til flere områder i 

Rusland og forekommer også i vildsvin 

i Rusland. Afrikansk svinepest har også 

spredt sig til Rusland.

Mange af de nye udbrud af afrikansk 

svinepest i Rusland og Ukraine skyldes 

formentlig fodring af tamsvin med ma-

daffald, som er medbragt af for eksempel 

soldater, der har været på orlov, og som 

har fået mad med hjemmefra. 

Nogle af disse udbrud har været i 

besætninger med høj smittebeskyttelse. 

Så det er sandsynligt, at smitten kan 

komme fra medarbejdere, der har haft 

madpakke med og har fodret svinene 

med rester. 

Import af kød, kødprodukter og 

mejerivarer til personlig brug er forbudt 

fra lande udenfor EU. Men også lande 

indenfor EU kan udgøre en risiko blandt 

andet Letland. 

Derfor bør udenlandske medarbejdere 

advares mod at medtage madvarer fra 

hjemlandet. Medarbejderne skal efter 

ankomst til Danmark anvende besætnin-

gens støvler og beklædning. 

Udenlandske medarbejdere har som 

minimum 24 timers karantæne efter 

besætningskontakt fra højrisiko-lande.

Følgende lande er høj-risiko-lande:

Alle lande udenfor EU samt Græ-

kenland, Italien, Polen, Estland, Let-

land, Litauen, Bulgarien, Ungarn og 

Rumænien.

Efter besætningskontakt 

i de øvrige EU-lande er der 

minimum 12 timers karan-

tæne.

Vildsvin udgør en 

speciel risiko. Der har 

tidligere været udbrud 

af svinepest i Tyskland, 

hvor smittekilden har 

været slagteaffald fra 

vildsvin slagtet på en 

ejendom med tamsvin. 

Tøj og fodtøj anvendt 

under jagt på vildsvin i 

udlandet bør ikke anven-

des i besætningsområdet. 

Endelig er der grund 

til igen at understrege 

vigtigheden af at overholde 

reglerne for karantæne, vask og desin-

fektion af biler, der har kørt i udlandet.

Reglerne kan læses her: http://vsp.

lf.dk/DANISH/DANISH%20Transport-

standard.aspx

SVINEPEST
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WORKSHOPS SKAL GIVE BEDRE BUNDLINJE
Seks workshops i januar er et unikt tilbud 

til DC’s andelshavere om at få set hele 

besætningen efter i jagten på en bedre 

indtjening. Skarpe konsulenter fra DC 

Ejerservice, SPF og Hatting-KS laver et 

360 grader eftersyn af din bedrift.

Fokus er i disse år rettet mod driftsre-

sultater og dækningsbidrag. Det er ikke 

så dårligt, for det er på driften, der med 

garanti kan skabes bedre resultater. Der 

er i den danske svineproduktion en stor 

spredning i dækningsbidraget mellem 

bund og top. Det viser, at der for mange 

er gode penge at tjene ved at dreje lidt på 

nogle forskellige knapper.

I januar 2013 kører DC Ejerservice 

netop seks workshops sammen med Hat-

ting og SPF for at hjælpe andelshaverne 

til en bedre bundlinje.

Erfaringerne fra tidligere års work-

shops viser, at mange andelshavere har 

haft stort udbytte af at få produktionen 

set efter i sin helhed. Og det er netop det 

med at få kigget hele vejen rundt, der er 

det unikke ved DC’s workshops.

Alt hænger jo sammen på en bedrift – 

lige fra avlsarbejdet, indkøb af smågrise til 

fodring og leveringsstrategi. Alle elemen-

ter har indflydelse på hinanden, og jo bedre 

de forskellige elementer spiller sammen, jo 

bedre bliver resultatet i sidste ende, siger 

konsulent i DC Ejerservice Per Hjort, der er 

tovholder på de seks workshops.

DC Ejerservice, Hatting og SPF stiller 

hver med konsulenter med spidskom-

petencer inden for deres områder. Få en 

kort introduktion her:

DC Ejerservice

Deltager med konsulenterne Per Hjort, 

Anders Nørgaard, Kent Nedergaard og 

Søren Højby. 

Hos DC Ejerservice kan man få kig-

get sin leveringsstrategi efter i søm-

mene med henblik på at opnå så høj en 

notering som muligt. Erfaringerne viser, 

at mange her bliver overrasket over, hvor 

lavt hængende frugter, der egentligt kan 

plukkes ved at skrue bare en smule på sin 

leveringsstrategi.  Måske skal leverings-

vægten korrigeres for at skabe bedre ba-

lance og opnå den ”optimale slagtevægt” 

ud fra de givne vilkår.

Det kan også være, du er i en situa-

tion, hvor et skifte i produktionsform er 

det bedste for dig. 

DC Ejerservice har nu kørt produkti-

onskonceptet Alt ind–alt ud i et år, og de 

dokumenterede resultater er så gode, at 

Alt ind–alt ud, er blevet et permanent 

tilbud til andelshaverne. 

Har du et andet specifikt emne, du 

ønsker at få berørt, kan dette også med-

tages til workshop. 

SPF

Deltager med salgschef Jens Bach Laursen 

eller/og den lokale konsulent i området.

På grund af finanskrisen har mange 

set sig nødsaget til at reducere udskift-

ningen i soholdet og beholde de ældre 

søer længere end normalt. Hos nogle pro-

ducenter har det resulteret i færre grise 

pr. årsso. Målet for en effektiv smågrise-

produktion er for de fleste smågrisepro-

ducenter minimum 30 grise pr. årsso.

Hos SPF kan du få en gennemgang af 

avlsfremgangen i DanAvl og de økonomiske 

fordele ved at optimere genetikken i sohol-

det. Resultatet kan være nogle udregnin-

ger, man evt. kan tage med i banken.

Du kan også få et serviceeftersyn på 

griseringe eller høre om udvælgelsen af 

puljegrise til Danish Crowns Alt ind-alt ud 

produktion. 

Hatting-KS

Deltager med produktkonsulent Jens 

Mortensen, Henrik Henriksen og Tommy 

Rasmussen.

Hos Hatting-KS kan du få en opdatering 

på de forskellige sædprodukters værdi i 

slagtesvineproduktionen.

Specielt vil Hatting-KS fortælle om 

deres nye højydelsesprodukt – TopDuroc, 

som er durocsæd fra top-orner.

Avlsværditallene for TopDuroc er halv-

andet år foran resten af feltet, og ifølge 

Hatting-KS er der 4-4,50 kr. i ekstra dæk-

ningsbidrag pr. slagtesvin, og her har især 

foderudnyttelsen stor betydning.   

Hatting-KS tilbyder også sædtypen 

Duroc+Kød, som er fra orner udvalgt efter 

højt subindeks for kødprocent. Desuden 

kan du få information om so-sidens 

genetiske betydning for slagtesvinet, 

alt efter om soholdet indkøber polte 

eller bruger hjemmeavl med eller uden 

kernestyring.

DC-webtilmelding: 

Log ind på ”Ejersiden”  

vælg ”Tilmelding”  

vælg ”Arrangementer”  

Find feltet for tilmelding og 

indtast: mødenr  antal og lev. nr.   

afslut ved tryk på: 

Tilmeld. 

Tilmelding på SMS : 

SMS til 1241 - husk mellemrum 

Dcmode mellemrum Leverandør-

nummer mellemrum Mødemum-

mer  mellemrum Antal 

Eksempel: SMS til: 

1241 dcmode 45730  69 2  

”Send ”

Pr. tlf: DC Ejerservice tlf. 89191920 

Tilmelding: senest kl. 13.00 2 dage 

før arrangementet.
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Dato Sted Tilmelding Mødenr.

11.01 DC Blans

Langbro 7, 6400 Sønderborg

Formiddag  ankomst

mellem  kl. 10 og 12

60

11.01 DC Blans Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

69

14.01 DC Sæby

Wenbovej 2, 9300Sæby

Formiddag  ankomst

mellem  kl.  10 og 12

70

14.01 DC Sæby Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

61

16.01 DC Herning

Danmarksgade 22, 7400 

Herning

Indgang:  hjørnet af Dr. Boule-

vard/Fonnesbechsgade

Formiddag  ankomst

mellem  kl.  10 og 12

68

16.01 DC Herning Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

63

18.01 DC Randers

Marsvej 43, 8960 Randers SØ

Formiddag  ankomst

mellem  kl.  10 og 12

64

18.01 DC Randers Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

67

21.01 DC Ringsted

Brahesvej 22, 4100 Ringsted

Formiddag  ankomst

mellem  kl.  10 og 12

62

21.01 DC Ringsted Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

71

25.01 DC Kolding

Ndr. Havnevej 1, 6000 Kolding

Formiddag  ankomst

mellem  kl.  10 og 12

66

25.01 DC Kolding Eftermiddag ankomst

mellem kl.  13 og 15

72
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TATOVERINGEN SKAL VÆRE TYDELIG
ALT FOR OFTE INDLEVERES DER DYR TIL SLAGTNING, HVOR TATOVERINGEN ER UTYDELIG ELLER LIGEFREM ULÆSELIG. DET 

KOSTER – BÅDE FOR LANDMANDEN OG FOR SLAGTERIET.

En tatovering af grisen er ikke meget 

bevendt, hvis den er ulæselig, og det er 

der alt for mange, der er. Derfor lyder 

opfordringen fra Danish Crown til ejere og 

leverandører: Stram op og tatovér igen-

nem!

Sørg for, at der bruges sværtepude, 

og at denne har tilstrækkeligt med blæk. 

Hver sværtepude rækker til cirka 75 svin. 

Tjek også, at alle nålene er på plads, og at 

ingen er bøjede. 

Hvis tatoveringen ikke er tydelig, skal 

slagteriet bruge en masse kostbar tid 

på at identificere dyrene og finde den 

rette ejer, og landmanden skal betale et 

gebyr på 20 kr. for hvert dyr, der mangler 

3-5 cifre i tatoveringen. Specialgrise er 

afhængige af fuld sporbarhed, og derfor 

mister man tillægget, hvis der bare 

mangler et enkelt ciffer. 

Husk: kun én tatovering på hver skinke.

Ved en tydelig og korrekt udført tato-

vering er leverandørerne også sikre på, at 

de får afregning for egne grise.

På Ejersiden kan du bestille gratis 

sværtepuder, hamre og tal.

Du kan også læse en vejledning i kor-

rekt tatovering her – på fire sprog endda
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Frustrationer har ødelagt julestemningen 

i mange danske hjem, når sværen på flæ-

skestegen ikke ville tage farve og blive 

knasende sprød. Det problem er løst nu.

Netop nu er Danish Crowns slagterier 

i fuld gang med produktionen af julens 

flæskestege. Samtidig har Danish Crown 

i Herning netop startet en test af en fuld-

automatisk maskine, som sikrer perfekte 

ridser i svinekammene. 

Kamridseren er udviklet af DMRI, 

Teknologisk Institut.

Perfekt hver gang

Maskinen blev i november sat i drift hos 

Danish Crown i Herning. Her slagter man 

over 30.000 svin om ugen. En produkti-

on, der blandt andet kan blive til 100.000 

flæskestege.

- Vores egne kokke har testet kvaliteten 

af ridserne, inden vi for alvor tog den 

i brug, og deres tilbagemeldinger var 

udelukkende positive. At maskinen så 

samtidig letter arbejdet og forbedrer 

arbejdsmiljøet er helt fantastisk, siger fa-

brikschef Kaj Meldgård fra Danish Crown 

i Herning. 

Definitionen på perfekte ridser i en 

svinekam er, at de skal være så dybe som 

muligt, uden at der er ridset igennem til 

kødet. Rent teknisk virker den nye kam-

ridser sådan, at svinekammene kommer 

til maskinen liggende med sværen nedad. 

Tilbage til Danmark

I maskinen ridser en roterende kniv 

sværen på tværs, hvorefter kammene 

forlader maskinen og bliver kontrolleret. 

Den hurtigskærende kniv er af ekstrem 

høj kvalitet og skiftes en gang dagligt. 

Maskinen er lydsvag og bruger kun gan-

ske lidt strøm.

Så snart In-Line kamridseren bliver 

udbredt på de danske slagterier – for-

mentlig sidst i 2013 - forventes det, 

at det meste af ridsearbejdet kommer 

tilbage til Danmark. I dag udføres en stor 

del af det manuelle arbejde med flæske-

stegene i Tyskland. 

GENIAL OPFINDELSE GIVER

SPRØDE SVÆR
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Brancheudvalget for afregningsforhold 

for svin har besluttet, at reglerne om 

afregning af svin med muskeldegene-

ration ophæves fra og med 1. januar 

2013. Årsag: muskeldegeneration er ikke 

længere et problem.

På et møde den 16. november 2012 i 

Brancheudvalget for afregningsforhold 

for svin, besluttede udvalget bl.a. ud fra 

et oplæg fra Klassificeringskontrollen, at 

regler for afregning af svin med muskel-

degeneration ophæves fra og med 1. 

januar 2013.

Regler om afregning af svin med 

muskeldegeneration (PSE) blev oprinde-

ligt iværksat af slagterierne for mange 

år siden. På dette tidspunkt var det 

såkaldte halothan (stress)-gen tilstede 

i mange svin. Det blev vurderet, at de 

stress situationer, som et svin kunne 

blive udsat for, når svinet blev leveret 

til slagtning, kunne indebære, at svinet 

blev kasseret pga. kraftigt PSE. Det blev 

derfor besluttet på dette tidspunkt, at en 

fair afregning i disse tilfælde skulle være, 

at slagteri og producent ”delte” omkost-

ningen ved, at svinet blev kasseret (i 

forhold til en normal afregning).

Stressgenet avlet væk 

Igennem efterhånden en del år har 

halothan-genet været avlet væk i danske 

avlssvin. Samtidig har der været fokus 

på at undgå stresssituationer i forbin-

delse med indtransport, opstaldning 

og inddrivning af svin til bedøver. Dette 

har betydet, at der kun kasseres ganske 

få svin i dag som følge af kraftigt PSE, 

og det vurderes, at behandlingen under 

indtransport og slagtning ikke længere 

kan have indflydelse på, at disse svin 

kasseres.

På denne baggrund har Brancheudval-

get valgt at ophæve reglerne for afreg-

ning af svin med muskeldegeneration, 

hvilket som tidligere nævnt vil ske den 1. 

januar 2013. 

Jesper Larsen fra Klassificeringskon-

trollen oplyser, at der i dag kun kasseres 

20 svin pga. PSE om ugen – det er under 

1 promille. De nye regler indebærer, at 

tabet for et kasseret slagtesvin, som 

følge af PSE, for fremtiden udelukkende 

tilfalder leverandøren. 

Vi skal benytte lejligheden til at 

gøre opmærksom på, at der på Klassi-

ficeringskontrollens hjemmeside www.

klassificeringskontrollen.dk til hver en 

tid foreligger den gældende version af 

brancheordningen for svin.

MUSKELDEGENERATION IKKE LÆNGERE ET PROBLEM
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NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER

Læs den udvidede svinenotering her: 

www.danishcrown.dk/svinenoteringen
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PRODUKTIONSAFGIFTEN HÆVES
SVINEAFGIFTSFONDENS BESTYRELSE HAR BESLUTTET AT HÆVE PRODUKTIONS- 

AFGIFTEN MED 80 ØRE FOR SVIN OP TIL 109,9 KG OG 140 ØRE FOR SVIN FRA 110 KG.

Det vil i 2013 koste mere pr. gris at 

fastholde niveauet for branchens føde-

varesikkerhedsmæssige og veterinære 

beredskaber. Dette hænger sammen med 

de faldende slagtninger, som ventes i 

2013.

Fondens midler anvendes derudover 

til de udviklingsaktiviteter, der er med til 

at sikre fortsatte produktivitetsstignin-

ger samtidig med, at kravene til miljø og 

dyrevelfærd honoreres. I den nuværende 

økonomiske situation har Fondsbesty-

relsen vurderet, at en afgiftsstigning er 

nødvendig for dels at fastholde dansk 

svinekøds vigtigste salgsparameter – 

fødevaresikkerheden – og dels den fort-

satte fremgang i svineproducenternes 

produktivitet. 

Produktionsafgiften  

pr. 31. december 2012

Eksport

vægt på til og med 15 kg.

med 50 kg levende vægt.

orner og polte over 50 kg og til og med 

135 kg levende vægt. 

orner og polte med en levende vægt på 

over 135 kg.

 

Slagtning

en indvejet, slagtet vægt på til og med 

109,9 kg. 

med en indvejet, slagtet vægt på 110 kg 

og derover.

MARKEDS-
BERETNINGEN
På de europæiske markeder er julehandlen 

til industrisegmentet nu overstået, og mar-

kedernes efterspørgsel er bremset helt op. 

Julens placering, hvor der blokeres en del 

hverdage, medfører, at mange europæiske 

forædlingsvirksomheder lukker helt mellem 

jul og nytår, og det medføre et kraftigt over-

udbud af produkter. 

I dagene op til jul vil detailhandelen af-

tage en del produkter specielt kamme og 

mørbrad, men ikke nok til at vi kan holde 

priserne.

På 3. lande markederne er efterspørgslen 

stabil i forhold til sidste uge.. 

UDSAT
BETALING
Afregning og bankoverførsler kan 

være forsinket i forbindelse med 

levering af grise sidst i uge 51, 

samt uge 52 og mandag i uge .

Årsagen er få arbejdsdage mel-

lem jul og nytår.
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KRYDSNINGSFORSØG

GAV SUPER-KALVE 

BRANCHEFORSØG MED KRYDSNINGSKALVE ER AFSLUTTET, OG KONKLUSIONEN ER POSITIV: KRYDSNING GIVER 

’SUPER-KALVE’, HVOR 85 PCT. OPNÅR FORM 4,5.

DC Beef, VikingDanmark og Dansk Kvægs forsøg med kryds-

ningskalve er nu afsluttet og resultaterne analyseret. Den 

overordnede konklusion er ganske klar. Ved at krydse Dansk 

Holstein og Jersey med kødkvægssæd opnås der markant større 

kalve, der både har højere daglig tilvækst, højere slagtevægt og 

en markant højere klassificering. 

Dermed kan krydsninger være med til at skabe bedre øko-

nomi i den danske slagtekalveproduktion – især for mælkepro-

ducenter og slagtekalveproducenter, som holder Dansk Holstein 

(DH). For Jersey er resultatet mindre entydigt. Her er det nemlig 

først og fremmest krydsningstyrene, der opnår en slagtevægt 

på 180 kg og en form 4,5. Jersey-kvierne derimod kæmper med 

at opnå en høj nok slagtevægt. 

Baggrunden for krydsningsforsøget er de faldende handyrpræ-

mier og den stigende eksport af kalve. Derfor gik branchen sam-

men om at forsøge at skabe noget merværdi i slagtekalveproduk-

tionen ved at producere nogle kalve med noget mere kød på. 

Der er i perioden fra februar 2012 til august 2012 slagtet 412 

kalve, som var med i demonstrations-projektet ’krydsningskal-

ve’.  Kalvene er opfedet ved fire producenter. Resultaterne viser, 

at kalve, der er slagtet under 8 måneder gamle, giver samme 

slagtevægt for Jersey-krydsningstyrer og Holstein-krydsnings-

kvier, men 20 kg mere for Holstein-krydsningstyre og 30 kg 

mindre for Jersey-krydsningskvier.

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har også deltaget i kryds-

ningskalveprojektet med seks hold á 12 kalve.

På grundlag af KFC-data  blev det tydeliggjort, at fodereffek-

tiviteten  for krydsningskalvene er væsentlig lavere (bedre) end 

for de renracede kalve.

KFC’s resultater på fodereffektivitet:

Tilvækst

DC Beefs opgjorte tal på tilvækst og andre data viser, at dyrene 

trivedes ganske godt, hvilket også fremgår af nedenstående 

tabel. 

JER x tyr JER x kvie DH x tyr DH x kvie

Antal, stk. 70 73 114 107

Indgangsalder, dage 27 29 30 28

Indgangsvægt, kg 54 49 66 58

Afgangsalder, dage 239 239 238 239

Beregnet levende slagtevægt, kg 312 270 345 320

Tilvækst (levende) fra indsat til slagt gr. pr. dag 1.218 1.055 1.338 1.239

Gennemsnitlige tal for produktionen:

JER tyr

5

4

3
JERxKØD tyr JERxKØD 

kvie
DH tyr DHxKØD tyr DHxKØD 

kvie

FODERBRUG PR KG TILVÆKST
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Gennemsnitlige slagtedata

JER x tyr JER x kvie DH x tyr DH x kvie

Antal, stk. 70 73 114 107

Slagtevægt, kg 159 130 180 158

Form 5,6 4,8 6,2 5,3

Fedme 2,5 2,6 2,2 2,5

Farve 2,5 2,6 2,5 2,6

Slagteprocent 53,3 51,4 55,1 52,7

Godkendte, o. 4,5 62 44 104 88

Godkendte i pct. 89 60 91 82

JER x tyr,  

8 mdr.

JER x tyr,  

10 mdr.

JER x kvie,  

8 mdr.

Jer x kvie,  

10 mdr.

Antal 54 25 54 23

Slagtevægt 161 209 131 168

Form 5,7 6,6 4,8 5,4

Fedme 2,5 3,0 2,6 3,2

Farve 2,6 2,9 2,7 2,9

gr. pr. dag 

Tilvækst (levende)

1.221 1.263 1.048 1.060

Slagteresultater afslører næsten køn og race

I nedenstående tabel er det tydeligt, at tyrene har en bedre 

form end kvierne. Op til 0,8-0,9 enheder. Endvidere viser 

dataene i forhold til KFC´s data for renracede dyr, at formen 

stiger 2-3 enheder. Fedme og farve er ens. Slagteprocenterne er 

opgjort i forhold til vægt registeret hos DC Beef for henholdsvis 

levendevægt og slagtevægt. Her ses, at tyrene ligger 1,9-2,3 pct. 

højere end kvierne af samme moderrace.

DC Beef har en afregningskategori, hvor kalve under 8 mdr. og 

med en form på min. 4,5 bliver afregnet med en højere basispris 

end Dansk Kalv og ungtyre under 24 mdr. og kvier under 14 mdr. 

Formkravet medfører, at godkendelsesprocent er meget høj – 

over 80 pct. undtagen for Jerseykrydsningskvier med 60 pct. 

godkendte.

Dansk Kalv på Jersey-krydsninger

Hos den ene af producenterne fik en del 

Jerseykalve lov at gå i yderligere 2 mdr. 

Resultaterne viser pæn fremgang både 

på slagtevægt og form ved 2 måneders 

længere levetid.  Vægten på Jersey-

krydsnings-kvier er dog for lav, idet den 

som minimum skal være 180 kg slagtet 

for Dansk Kalv. Men til gengæld klarer 

Jerseykrydsnings-tyrene det meget fint, 

både på vægt og form, hvor alle ville blive 

godkendt som Dansk Kalv.

VikingDanmark har også deltaget i krydsningskalveprojektet, og 

her er deres konklusioner på drægtighed og kælvning: 

Drægtighed

Krydsning har ikke haft nogen målbar effekt for Dansk Holstein, 

hvorimod det har givet en øget drægtighedsprocent for Jersey 

på 4 pct.

Kælvning

Ingen forringet drægtighed hos Dansk Holstein, men derimod 

en forbedret drægtighed for Jersey.

Større kalve og mere fødselshjælp til krydsnings-tyrekalve.

Tendens til flere dødfødte hos Holstein.

Ydelsen er ikke påvirket for nogen af racerne.

Alle krydsningskalvene i forsøget er lavet på sæd fra Belgisk 

Blåhvid og Limousine. 
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DC BEEF ER KLAR TIL AT GIVE ØKONOMISK STØTTE TIL NYBYGGERI TIL  

SLAGTEKALVEPRODUKTION. MÅLET ER AT NEDBRINGE EKSPORTEN AF  

SLAGTEKALVE, SOM I ÅR NÅR OP PÅ 37.000 DYR.

Bytteforholdet for mælkeproducenter og 

slagtekalveproducenter er for tiden så 

dårligt, at mange mælkeproducenter sæl-

ger deres kalve ud af landet til en højere 

pris, end de danske slagtekalveproducen-

ter kan betale. Det betyder tomme stalde 

og færre slagtninger på landsplan, hvilket 

igen betyder færre arbejdspladser, færre 

indtægter til andelshaverne og til det 

danske samfund.

Derfor har DC Beef besluttet at arbej-

de for en øget produktion af slagtekalve 

og anden kødproduktion i Danmark ved 

at give tilskud til nybygning af slagte-

kalvestalde, ombygning af tidligere 

malkestalde og andre produktionsstalde 

til slagtekalvestalde eller anden kødpro-

duktion.

- Vi vil som andelsselskab gøre, hvad vi 

kan for at hjælpe vores andelshavere, 

så de kan bevare deres produktion i 

Danmark. Der er for tiden en øget politisk 

forståelse for, at vi alle må hjælpe til for 

at bevare arbejdspladserne og indtæg-

terne til landet. Med de her tiltag gør vi i 

DC Beef, hvad vi kan. Det politiske system 

må gøre deres, siger Peder Philipp, for-

mand for DC Beefs Kreaturudvalg.

Dyrene skal slagtes i Danmark

Der eksporteres årligt 37.000 slagtekalve 

og 14.000 avlsdyr ud over landets grænser, 

hvilket er et tydeligt tegn på, at de danske 

producenter har problemer med konkur-

renceevnen. De nye tiltag skal forsøge at 

rette lidt op på de forringede rammevilkår.

- Vi har som andelsslagteri et behov for 

at sikre råvaregrundlaget i Danmark, 

og det her kan forhåbentligt hjælpe. Og 

forhåbentligt kan det hjælpe de unge 

mennesker, som ønsker at starte en 

tilværelse som mælke- eller slagtekal-

veproducenter, tilføjer Peder Philipp, der 

understreger, at udgifterne til de nye 

støtteordninger ikke kommer til at koste 

de andre kreaturandelshavere penge:

- Hvis vi ved hjælp af de her ordninger 

får de ekstra dyr ind på slagteriet, som 

vi regner med, så kommer det til at give 

et tillæg til noteringen for alle kreaturan-

delshavere.

DC BEEF STØTTER INVESTERING

I NYE ANLÆG TIL SLAGTEKALVE

DC BEEFS 3-TRINSRAKET
DE NYE STØTTEORDNINGER FALDER I TRE KATEGORIER: 

Nybygningstillæg

Tillægget gives til nybyggerier til 

slagtekreaturer, hvor der ikke tidligere 

har været produktionsanlæg. Tillægget 

gives kun til handyr, stude og kvier. 

Der gives ikke til renovering, tilpasnin-

ger, inventarudskiftninger o.lign.

Der udbetales et tillæg på 50 øre/kg i 

fem år for merproduktionen.

Der er ingen øvre grænse for mulighe-

der for udvidelse.

Ordningen kan kombineres med intro-

duktionstillægget.

Ombygningstillæg

Tillægget gives til ombygninger af 

produktionsenheder til slagtekreaturer. 

Tillægget gives kun til handyr, stude 

og kvier. Også uudnyttede stalde, der 

har stået tomme i mindst 6 mdr., kan 

få tillæg.

Der udbetales et tillæg på 50 øre/kg i 

fem år for merproduktionen.

Der er ingen øvre grænse for mulighe-

der for udvidelse.

Ordningen kan kombineres med intro-

duktionstillægget.

Introduktionstillæg

Tillægget gives til nyetablerede og 

andre, der ønsker at blive andelshavere 

i DC Beef.

Tillægget gives til alle kategorier af 

slagtekreaturer.

Der udbetales et tillæg på 50 øre/kg i 

et år. 

Ordningen kan kombineres med ny-

bygnings- og ombygningstillægget.

De tre ordninger forventes at træde i 

kraft fra 1. januar 2013, og der kan fore-

komme justeringer fortsat.

For yderligere information kontakt: 

Ejvind Kviesgaard, tlf 8919 2437
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 Der er en positiv udvikling i salget af 

Dansk Kødkvæg, og derfor er der et 

fortsat behov for, at DC Beef får kød-

kvægsdyrene ind løbende. Det er derfor 

besluttet at tillægget fortsætter til og 

med uge 9. 

Tillægget gælder kødkvægsungtyre 

under 24 måneder i formklasse R/8 og 

højere i vægtgruppen 260-340 kg. Tillæg-

get vil fortsat være på 1,00 kr. pr. kg.

 KØDKVÆGSTILLÆGGET

FORTSÆTTER PRODUKTIONS-

AFGIFT OG

SLAGTEAFGIFT 

SÆTTES NED

Fra 1. januar 2013 sættes produkti-

onsafgiften ned fra 40 kr. til 25 kr., 

og slagteafgiften sættes ned fra 14 

kr. til 10 k r.

  Juleaften falder på en mandag i år. 

Det giver ekstra udfordringer med 

slagtningerne. Det er besluttet, at der 

skal slagtes lørdag den 29.december. 

Sidstnævnte fordi ugen mellem jul 

og nytår ellers kun ville bestå af to 

arbejdsdage, og det giver en mangel-

situation på ikke mindst hakkekød 

umiddelbart efter helligdagene.

På grund af meget store tilmel-

dinger her op til jul, må det forven-

tes, at nogle dyr bliver skubbet en 

smule. 

I uge 52 mellem jul og nytår skal 

der slagtes køer og ungtyre om lørda-

gen for at skaffe hakkekød lige efter 

nytår. Derfor slagtes kun ganske få 

Dansk Kalv og kødkvæg i den uge.

DS kvier og stude må gerne vente 

til begyndelsen af det nye år, da vi er 

for tæt på jul til at forbrugerne kan få 

glæde af dem til jul/nytår.

Efter nytår slagtes der normalt 

bortset fra færre slagtedage. Men 

ellers vil der blive et stort behov for 

hakkekød og dermed slagtekøer.

Alt i alt venter en periode, hvor DC 

Beef skal matche butikkernes behov 

for varer og især hakkekød efter jul. 

 SLAGTNINGER 
OMKRING JUL
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Byggeriet af Europas mest moderne 

kreatur-slagteri skrider frem efter planen.

Der er fuld aktivitet på DC’s byggeri i 

Holsted. Det, der indtil for få uger siden 

var en 114.000 kvadratmeter stor og 

velfriseret byggegrund, begynder nu at 

tage form som Europas mest moderne 

kreaturslagteri.

Ifølge Niels V. Juhl, Danish Crowns 

projektchef på byggeriet, følger arbejdet 

tidsplanen.

- Vi begynder i kernen af byggeriet og 

arbejder os ud mod siderne. Vi er netop 

færdige med kælderen under dyrefoder-

området og er nu i gang med at bygge 

blokken af kølerum. Næste etape bliver 

slagtegang, detailpak og udbening, siger 

Niels V. Juhl. 

Han fortæller, at holdet i december går 

i gang med arbejde på administrations-

bygningen.

Tæt dialog

DC’s projektgruppe har et tæt samarbej-

de med totalentreprenørens rådgivere, og 

de to grupper deler endda kontor i Aarhus 

for at sikre den bedst mulige kommuni-

kation.

- Vi har en meget kort beslutnings-

proces, som letter vores dialog i det 

tætte samarbejde. Der er mange ting, der 

skal falde rigtigt på plads i et byggeri af 

denne størrelse, og jo flere misforståelser 

man kan rydde af vejen med det samme, 

jo bedre, siger Niels V. Juhl.

Op mod 400 mennesker vil i den kom-

mende periode arbejde på byggeriet.

Efter planen skal administrations- og 

personalebygningen stå klar i august 

2013. Produktionen ventes at være oppe 

i fulde omdrejninger i februar 2014. Til 

den tid vil der være 300 medarbejdere på 

stedet.

HOLSTED TAGER FORM
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Uge 51Uge 51

Formkode 14 11 8 5 2  Ændr. 

E U R O P  Øre/kg 

Kalv u. 8 mdr.
 30,95  30,35  29,75  29,15  -   0

Dansk Kalv
180-240 Kg.  28,35  28,35  28,35  27,85  -   -

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.  
160 Kg.  26,35  25,75  25,35  24,65  21,55 -

200 Kg.  27,35  26,75  26,30  25,35  22,45 -

260 Kg.  29,30  28,70  28,20  26,95  24,25 -

340 Kg.  29,30  28,70  28,20  25,20  22,50 -

400 Kg.  27,10  26,00  25,25  23,25  20,05 -

Tyre på 24 mdr. og derover
 20,35  19,30  18,25  17,20  14,85 -

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.  30,60  28,50  26,40  24,50  -   -

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.  29,50  27,40  25,45  24,60  22,35 +50

300 Kg.  29,50  27,40  25,30  23,40  20,95 +50

240 Kg.  28,90  26,80  24,70  22,80  19,85 +50

180 Kg.  26,70  24,60  22,40  20,60  18,15 +50

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.  28,15  26,65  25,15  24,60  22,35 +50

300 Kg.  25,45  23,95  22,95  22,25  20,20 +50

240 Kg.  21,75  20,40  19,50  19,05  18,60 +50

180 Kg.  21,15  19,65  18,90  17,90  17,60 +50

* 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.

KREATURNOTERINGEN
Økologi Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Ungtyre u/12mdr. 2,10 1

Kvier og Stude Variabelt tillæg 3,50 1

Kontrakttillæg* 2,00 1

Køer 2,25 1

Restgruppe 1,50 1

Frilands-koncepter Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Friland Limousine Unik

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Variabelt tillæg 1,00 1

Kontrakttillæg* 2,50 1

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg 2,00 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:

Herning 8919 2400  Friland 8919 2763
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Der er travlhed på Tulips konservesfabrik i 

Vejle. 2012 har således budt på flot afsæt-

ning, og hvert eneste sekund året rundt er 

der solgt fire dåser konserves produceret hos 

Tulip i Vejle.

De færreste af dåserne bliver dog solgt 

i Danmark, men forbrugerne i blandt andet 

England, Tyskland, Japan, Sydkorea, Puerto 

Rico, Papua New Guinea og Panama er vilde 

med konserves fra Tulip.

- Jeg tror i virkeligheden, at det er de fær-

reste danskere, der er klar over, hvor meget 

konserves der spises, og i Tulip er vi selvføl-

gelig stolte over, at forbrugere i rigtig mange 

lande foretrækker netop vores produkter, 

siger Sub Category Manager i Tulip, Allan 

Grøn Sørensen.

Der produceres og sælges mange spæn-

dende konservesprodukter rundt om i verden.

- Når det gælder kødkonserves, kender 

mange danskere kun Jaka Bov, men det skyl-

des, at Danmark er specielt. I mange lande er 

der et stort og varieret marked for konser-

vesprodukter, og steder som Puerto Rico og 

Okinawa er Tulip konserves et meget kendt 

mærke på linje med Coca Cola og Carlsberg, 

fortæller Allan Grøn Sørensen.

Fokus på fødevaresikkerhed

Udover smagen skyldes populariteten af 

Tulips produkter den store danske fokus på 

fødevaresikkerhed, som bliver ekstra vigtig, 

når produkterne transporteres til dele af 

verden, hvor elektricitet og køleskabe ikke er 

en selvfølgelighed.

 - Vores emballage skal kunne holde til 

masser af stød, når dåserne transporteres 

rundt på bumpede jordveje, og på mange 

af de lagre, hvor dåserne opbevares, kan 

temperaturen sagtens nå over 45 grader på 

en varm dag. Derfor er det meget vigtigt, at 

forbrugere kan stole på, at vi har gjort vores 

arbejde ordentligt, så ingen bliver syge af at 

spise maden, siger Allan Grøn Sørensen.

Derfor er det også muligt at købe Tulip 

konserves rigtig mange steder på kloden. 

Blandt andet i Peru i små butikker langs 

Amazonas-flodens bred, i Nepal hvor mange 

vandrere fylder rygsækken med Tulips pro-

dukter, inden de begiver sig ud i bjergene, 

og i Mexico, hvor Tulip paté ofte bruges til at 

smøre på tortillas, når mark-og bygningsar-

bejdere holder frokostpause.

FIRE DÅSER I SEKUNDET
HVERT SEKUND ÅRET RUNDT SÆLGER TULIP FIRE KONSERVESDÅSER.


