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Danish crown
slagter flere kreaturer

Med knap 10.000 flere kreaturer til slagt-
ning er det lykkedes Oksekødsdivisionen 
at øge andelen af landsslagtningen til 
60,4 procent.

 læs mere side 11

Endnu et år er gået, og alle andelshavere inviteres derfor til kredsmøde, hvor årets resultat og koncernens drift vil være på dags-
ordenen. I år foretages der valg i svinevalgområde III (Kreds 11-15). Der er ikke valg i kreaturkredsene. 

læs mere inde i bladet

Danish Crown
inviterer til kreDsmøDe

Carsten Jakobsen
siger farvel til Danish crown
efter fulDført mission

læs mere på side 2

viceadministrerende direktør/

President international carsten 

Jakobsen har valgt at sige farvel til 

Danish crown efter 14 år i kødbran-

chen. 
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fortsat fra forsiden

Carsten Jakobsen siger farvel til Danish crown efter fuldført mission
Viceadministre-
rende direktør/
President Inter-
national Carsten 
Jakobsen har 
valgt at sige 
farvel til Danish 
Crown efter 14 år 
i kødbranchen. 

Carsten blev en del af koncerndirek-
tionen i forbindelse med fusionen med 
Vestjyske Slagterier i 1998, hvor han var 
administrerende direktør, og han har 
efter sin 65 års fødselsdag i efteråret 
2010 besluttet, at det er på tide at give 
stafetten videre. 

Carsten Jakobsen har som President 
International været arkitekten bag den 
meget markante position, Tulip Ltd. i dag 
har på det engelske marked. 

Her har han været drivkraften i etab-
leringen af en virksomhed, som på få år 
er gået fra en omsætning på tre mia. kr. 

til i dag at omsætte for ti mia. kr. og en 
tilsvarende vækst i antallet af medar-
bejdere. Virksomheden i England, hvor 
Carsten Jakobsen har haft fast base siden 
2002, er i dag Englands næststørste 
kødforsyningsvirksomhed og omfatter 17 
produktionsanlæg. 

- Den vækst, vi har set i England, er 
i høj grad Carstens fortjeneste, ligesom 
hans indsats som bestyrelsesformand 
for Plumrose USA er uvurderlig. Det er 
en af de markante skikkelser i branchen, 
der forlader Danish Crown, men Carsten 
Jakobsen har sikret arvefølgen, og begge 
virksomheder står klar til at løfte arven, 
siger bestyrelsesformand i Danish Crown 
Niels Mikkelsen. 

Carsten Jakobsen har ønsket at 
fratræde i forbindelse med afslutningen 
af regnskabsåret 09/10, og hans sidste 
egentlige arbejdsdag i koncernen bliver 
derfor repræsentantskabsmødet den 2. 
december i år.

- Men Carsten har lovet at stå til rådig-
hed for Danish Crown frem til 31. oktober 
2011, siger Niels Mikkelsen. 

For Carsten Jakobsen kommer beslut-
ningen efter flere års intenst arbejde for 
at opfylde strategien – både i UK og i USA.

- I denne branche står man aldrig 
stille, men jeg synes, jeg kan sige ”Mis-
sion Accomplished”, og det er et naturligt 
tidspunkt for mig at give ansvaret videre 
til dygtige mennesker som CEO Steve 
Murrells i UK og CEO David Schanzer i 
USA, siger Carsten Jakobsen, som glæder 
sig til at følge den virksomhed, han har 
udviklet i en årrække. 

 Opgaven som bestyrelsesformand for 
Tulip Ltd. og Plumrose USA overtages af 
CEO for Tulip Food Company Flemming 
Enevoldsen, som i dag er medlem af 
koncerndirektionen. Koncerndirektionen 
vil fremadrettet bestå af CEO for Danish 
Crown Kjeld Johannesen, CFO Preben 
Sunke og altså Flemming Enevoldsen. JaDanish Crowns repræsentantskab sagde 

ved repræsentantskabsmødet d. 13. 
oktober med et massivt flertal ja til dan-
nelsen af et aktieselskab. 

- Den beslutning, der er truffet, 
betyder i praksis ingen forandring 
for selskabets ejere. Der er alene tale 
om, at andelsselskabet etablerer et 
aktieselskab, som er 100 procent. ejet af 
andelsselskabet. Der er således ikke tale 
om, at aktieselskabet erstatter andels-
selskabet, siger bestyrelsesformand for 
Danish Crown Niels Mikkelsen.

Oplægget har været debatteret blandt 
selskabets ejere siden februar i år, hvor 
det blev præsenteret på et repræsen-
tantskabsmøde. Siden har det været på 
dagsordenen på samtlige repræsentant-
skabsmøder, og det var temaet på som-
merkredsmøderne, som holdes landet 
over for alle ejerne. 

- Det er et spørgsmål om at sikre, at 
vi har de værktøjer, der skal til på sigt, 
hvis vi skal opfylde den vækststrategi, 
repræsentantskabet har vedtaget. I 
første omgang har vi vedtaget at danne 

det aktieselskab, der åbner for en række 
muligheder på længere sigt. Men det er 
muligheder, som herefter skal analy-
seres indgående. Mulighederne skal 
løbende drøftes med ejerne, og de skal i 
givet fald vedtages af repræsentantska-
bet, siger Niels Mikkelsen. 

På repræsentantskabsmødet blev 
planen for de kommende år – DC2015 
– fremlagt, og den blev mødt med ros 
og entydig opbakning fra repræsentant-
skabet.

massivt ja til Danish crown a/s

Dc update er Danish Crowns 
månedsblad til andelshaverne.  
Bladet udkommer 11 gange om året 
og trykkes i 10.700 eksemplarer.

redaktion 
Jan Fønss Bach, redaktør
Christina S. Johansen, redaktør
Anne Villemoes, ansvarshavende redaktør

kontakt redaktionen 
på 8919 1412 eller 
jfb@danishcrown.dk
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gæsterne strømmeDe

til Dc-køkkenet
Der var fuldstændig fyldt bag Danish crowns køkkenborde, da fødevaremessen maD  

løb af stablen i ridehuset i Århus fra 8. til 10. oktober

Szzzzch! Det sprutter og syder, da kødet 
rammer de seks glohede pander i Danish 
Crowns køkken. Bag panderne står gæ-
ster på fødevaremessen MAD i Århus.

Fire af gæsterne er Lizzy med kære-
sten Erik, samt hendes søn René Thom-
sen med konen Helle Schouboe.

- Er det ikke utroligt. Nu har jeg lavet 
mad i så mange år, og så kan jeg stadig 
lære noget, lyder det fra Lizzi, mens hun 
holder godt øje med sit kød og nøje hører 
efter instruktionen og de gode stege-tips 
fra Jytte Krebs, der er en af DC’s køkken-
folk.

vær ét med dit kød
- Vores landmænd laver noget fantastisk 
godt kød, men nogle gange sker der 
nogle ting, fra kødet produceres, til det 
ligger på tallerkenen, og oftest er det 
altså den, som står bag panden, der har 

skylden, hvis ikke kødet bliver godt. Der-
for er det utroligt vigtigt, at I altid bliver 
ved panden, fortæller Jytte Krebs:

- Man skal altså med andre ord være 
ét med sit kød, griner René Thomsen.

fuldt booket bag bordene
MAD har fundet sted fire gange, og til 
messen møder en række producenter af 
danske kvalitetsfødevarer det århusian-
ske publikum. De sidste to år har Danish 
Crown haft sit stege-køkken med, hvor 
gæsterne har kunnet få gode tips til at 
få det optimale ud af sit kød – og på 
menuen var okse-, kalve- og svinekød fra 
Danish Crowns Guldrum i Kolding, som 
normalt leverer til en lang række af de 
bedste danske restauranter og slagtere.

- På MAD får vi mulighed for at 
komme i en god dialog med rigtig mange 
gæster, og også i år er det gået over al 

forventning i køkkenet. Vi har været fuldt 
booket op fra start til slut, fortæller pro-
jektkoordinator Kirsten Meisner fra DC.

sjov og lærerig workshop
Tilbage på MAD har Lizzi, Erik, René og 
Helle sat sig til spisebordet for at smage 
på kokkerierne. Og dommen er klar: Det 
smager godt!

- Det har været super godt og lærerigt 
at være med til stege-workshoppen. Vi 
elsker mad og elsker at lave den – derfor 
var det sjovt med tips og inspiration til at 
stege kødet rigtigt, lyder det fra René og 
Helle, før René fortsætter med et smil:

- Og fra nu af tror jeg, at mit motto 
må være: Vær ét med dit kød!Ja
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Danish Crown
inviterer alle andelshavere til kredsmøde

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning om selskabets virksomhed

4.  Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte års-
rapport

5. Behandling af indkomne forslag

6.  Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet

7. Eventuelt

Til Danish Crowns kredsvalgte repræsentanter i valgområde III.

Med henvisning til vedtægternes § 11.5 indkaldes hermed til møde i Valgforsam-
ling III (kreds 11 – 15) fredag den 17. december 2010 kl. 10.00 på 
scandic hotel, hvidkærvej 25, 5250 odense sv.

Dagsorden for valgområde iii:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Opstilling og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Opstilling og valg af 2 medlemmer til Svineproduktionsudvalget (SPU)
Opstilling og valg af 2 medlemmer til Udvalget for Information- og Kompetence-
udvikling (I & K)
Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at valgmødet kun omfatter de personer, der bliver valgt 
til Danish Crowns repræsentantskab i forbindelse med afviklingen af kredsmøderne 
2010.
Dagsorden og bilag vil blive fremsendt til de valgte repræsentanter så snart mulig-
heden foreligger.

møDe i valgforsamling iii (kreDs 11 – 15) ønsker ikke genvalg
Følgende repræsentantskabsmed-
lemmer har meddelt, at de ikke 
ønsker at genopstille til repræsen-
tantskabet ved de kommende valg i 
december:

kreds 11
Frode Jensen, Ring
Thomas Chr. Ryder, Hornum

kreds 12
Bent Claudi Lassen, Asperup
Svend D. Møller, Middelfart

kreds 13
Jørgen Lynggaard Boll, Mesinge

kreds 15
Anders Boesen, Nr. Alslev
Kurt Hansen, Horbelev
Henrik Rasmussen, Stubbekøbing

Gå ind på  
www.landmandsportalen.dk -  
vælg mødetilmelding.
Eller send en sms til 1241 (dcmode 
leverandørnummer mødenummer 
antal) HUSK MELLEMRUM, eksem-
pel dcmode 93211 38 2

Hvis ikke du har mulighed for at 
bruge internettet eller sms, er det 
muligt at kontakte et DC Ejerservice 
kontor.

tilmelDing til
Årets kreDsmøDer

DagsorDen for kreDsmøDerne
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kreDsmøDer 2010

kreds Dato tidspunkt sted mødenr

1 13.12 09.30 Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 30

2 13.12 12.30/13.15 Comwell Rebild Bakker 31

3 16.12 18.30/19.15 Kulturcenter Limfjord v/ Skivehallerne 32

4 16.12 12.30/13.15 Værket Randers (Ridehuset) 33

5 16.12 09.30 Låsby Hallen, Låsby 34

6 06.12 09.30 Hotel Schaumburg, Holstebro 35

7 06.12 12.30/13.15 Herning Kongrescenter 36

8 06.12 18.30/19.15 Bechs Hotel, Tarm 37

9 07.12 09.30 Hotel Rødding, Rødding 38

10 07.12 12.30/13.15 Folkehjem, Aabenraa 39

11V 07.12 18.30/19.15 Scandic Bygholm Park, Horsens 40

12V 08.12 09.30 Comwell Hotel, Middelfart 41

13V 08.12 12.30/13.15 Midtfyns Fritidscenter, Ringe 42

14V 08.12 18.30/19.15 Landboforeningen Gefion, Sorø 43

15V 09.12 09.30 Hotel Falster, Nykøbing F 44

15V 10.12 09.00 Åkirkebyhallen, Bornholm 45

kreds Dato tidspunkt sted mødenr

1 10.12 11.30/12.15 Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 50

2 08.12 11.30/12.15 Kulturcenter Limfjord v/ Skivehallerne 51

3 07.12 11.30/12.15 Værket Randers (Ridehuset) 52

4 08.12 18.45/19.30 Hotel Fjordgården, Ringkøbing 53

5 07.12 18.45/19.30 Aulum Fritidscenter, Aulum 54

6 06.12 11.30/12.15 Hotel Munkebjerg, Vejle 55

7 13.12 11.30/12.15 Hotel Arnbjerg, Varde 56

8 13.12 18.45/19.30 Agerskov Kro, Agerskov 57

9 06.12 18.45/19.30 Hotel Nyborg Strand, Nyborg 58

svinemøDer

kreaturmøDer

Der fortages valg i valgområde iii
(kreds 11-15)

valgene gælder for 3 år

morgenmøder afsluttes med spis-
ning

middagsmøder starter med spisning 
kl. 12.30

aftenmøder starter med spisning 
kl. 18.30

Der fortages ikke valg i kredsene i år

middagsmøder starter med spisning 
kl. 11.30

aftenmøder starter med spisning  
kl. 18.45



6   Dc update

NYT FRA konCernen

oversigt over kredsene baseret på andelshaverleverancer
i regnskabsåret 2009/2010

i vedtægternes § 13.4. og § 13.5. 
står bl.a.: ved fordelingen af re-
præsentanterne mellem kredsene 
foretages en opgørelse af antallet af 
slagteenheder i det senest afsluttede 
regnskabsår. Der fastsættes herudfra 
det antal slagteenheder (fordelings-
tallet), der berettiger til valg af én 
repræsentant.

ved opgørelsen af antallet af slag-
teenheder tæller et svin 1 enhed, en 
so 1½ enhed og et kreatur eller kalv 
over 100 kg slagtet vægt 5½ enhed. 
Der vælges 1 repræsentant pr.  86.700 
slagteenheder (afrundet).

i 2010 afholdes valg i valgområde iii.       

repræsentantskabet består i 2011 af 
201 landmandsvalgte medlemmer.

svinekredse lokalkredse stemmeenheder repræsentanter

1 1.301.119 14 

2 941.304 11

3 982.602 11 

4 1.152.422 13 

5 1.035.008 12  

Valgområde I 5.412.455 61

6 720.285 9

7 836.704 10 

8 910.245 11 

9 684.454 9 

10 1.227.645 15

Valgområde II 4.379.333 54

11 986.705 11

12 1.156.249 13

13 1.351.898 16 (+1)  

14 1.089.731 13 (+1)

15 1.326.531 15 (+2)

Valgområde III 5.911.114 68

i alt svin 15.702.902 183

kreaturkredse lokalkredse stemmeenheder repræsentanter

1 160.237 2

2 196.202 2

3 184.217 2

4 160.721 2

5 157.603 2

6 138.160 2

7 160.182 2

8 227.409 2

9 88.660 2

I alt valgområde IV 1.473.391    18

i alt andelshavere 17.176.293
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Danish Crown deltager i efterårets  
Agromek i Herning fra den 30. november til 
den 3. december.
På Danish Crowns stand i hal M kan du møde medarbejderne 
fra DC Ejerservice i både Svine- og Oksekødsdivisionen til en 
snak om selskabet og dine leverancer.
- Standen er bemandet med faglige konsulenter, der alle står 
klar til at hjælpe med en personlig gennemgang af andelsha-
vernes leveringsmønster. Ud fra det kan konsulenten rådgive 
hver enkelt andelshaver om den bedste leveringsstrategi, 
fortæller afdelingsleder i DC Ejerservice, Jacob Rasmussen,og 
fortsætter.
- Alle interesserede er naturligvis meget velkomne til at kigge 
forbi vores stand – også til en mere generel snak om virksom-
heden.

møD os PÅ agromek
mød Danish crown på 

agromek i hal m på stand 9917

Julen står snart for døren, og det betyder, 
at slagtningen af svin i forbindelse med 
helligdagene skal planlægges. I år mister 
vi to slagtedage på grund af jul og nytår, 
og der vil blive fremrykket svin for at 
reducere udsættelser i starten af det nye 
år. 

Derfor sænker Danish Crown vægtgræn-
serne med to kilo i uge 48.

Da fremrykningen gælder fra uge 48, 
betyder det, at der skal tages godt med 
allerede fra uge 47. 

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

Danish Crown
sænker vægtgrænserne

vægtgrænser 

Uge 47 87,9

Uge 48 85,9

Uge 49 85,9

Uge 50 85,9

Uge 51 85,9

Uge 52 85,9

Uge 1 87,9

Uge 2 87,9

Uge 3 87,9

Producenter af Bornholmergrise, Økogrise, Fri-
landsgrise og Antonius vil/har fået direkte besked 
vedrørende eventuelle vægtgrænseændringer og 
fremrykning/udsættelse.
Producenter med kontrakten Sektionsvis levering får 
ikke ændret vægtgrænsen 70,0 –90,9 kg, derimod 
ændres vægtgrænsen for gennemsnitsvægten fra 
81,0-84,9 kg til 79,0-84,9 kg for ugerne 48–52 2010. 

specialproduktion vægtgrænseændring

Englandsgrise Følger alm. vægtgrænseændringer

Englandsgrise B Følger alm. vægtgrænseændringer

Tungsvin Følger alm. vægtgrænseændringer

Salmonella niv. 3 Følger alm. vægtgrænseændringer

Flex levering Følger alm. vægtgrænseændringer

Alt ind Alt ud Ændrer ikke vægtgrænser

Sektionsvis levering Se ved siden af

Antonius Ændrer ikke vægtgrænser

Bornholmergrisen Ændrer ikke vægtgrænser

Frilandsgrise Ændrer ikke vægtgrænser

Øko-grise Ændrer ikke vægtgrænser

Juleslagtning  
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Som bebudet lukkede Danish Crowns 
afdeling i Rødding fredag d. 29. oktober, 
og allerede nu ved langt hovedparten af 
medarbejderne, hvad de skal lave efter 
lukningen.

Tilbage af de oprindeligt 308 medar-
bejdere er 80, som gjorde arbejdet helt 
færdigt i Rødding. Af dem er der kun 43, 
som benytter sig af tilbuddet om at stå 
i Danish Crowns jobbank, der er en del af 
virksomhedens socialplan. Resten har 
fået arbejde eller er i gang med uddan-
nelse.

- Det er totalt super, at så mange er 
kommet videre. Det er også rigtig posi-
tivt, at omkring 130 har fået job andre 

steder i Danish Crown, siger tillidsmand 
Niels-Henrik Sørensen, der de næste fire 
måneder skal være bestyrer i jobbanken.

Han er glad for, at kollegerne har holdt 
fanen højt hele vejen igennem.

- De har vist høj moral til det sidste og 
taget det pænt på trods af, at det er lang 
tid, vi har vidst, vi skulle lukke. Vi har haft 
en fælles indstilling om at få det bedste 
ud af det, siger tillidsmanden.

Beslutningen om at lukke afdelingen 
som følge af for stor kapacitet i Danish 
Crown blev meldt ud 17. februar 2009.

- Jeg vil rose mine medarbejdere helt 
vildt for, at de igennem 19 og en halv 
måned har været dybt loyale og fleksible 

i det daglige arbejde. Sådan en loyalitet 
finder man ikke alle steder. Her har været 
en unik kampgejst, og det skyldes nok, 
at de har været så engageret i virksom-
hedens ve og vel. Når kunderne har været 
på besøg, har de spurgt til, om de var 
tilfredse med det, vi laver til dem, og på 
den måde har vi altid haft fokus på at 
levere varen, roser Røddings fabrikschef 
Carl Jacobsen.

265 røDDing-meDarbeJDere er kommet viDere
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noteringer De siDste fire uger

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

KR.

10
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4
UGER42 43 44 45
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9,
2

9,
2

9,
2

9,
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5

6,
5
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5

slagtesituationen

svin 
Tilmeldingerne er fortsat store, og der er udsat 
svin svarende til godt en halv dags slagtning 
i gennemsnit. Nordjylland er desværre lidt 
længere bagefter.

Der vil fortsat være forsinkelser i afhentnin-
gen, men ved hjælp af lørdagsarbejde i blandt 
andet Sæby og Horsens vil en del af udsættel-
serne blive indhentet.

søer
Der er forsat god balance mellem slagtekapa-
citet og antallet af søer, og der udsættes kun 
ganske få søer.

 
Ferskkødsmarkedet i Europa er stille. Vi 
har fortsat ikke set aktiviteter som følge 
af julehandlen. Priserne i Europa er under 
pres med en stabil efterspørgsel og fort-
sat rigelige tilførsler til markedet. 

Baconafsætningen i UK er uforandret, 
og tilsyneladende har pundkursen stabili-
seret sig.

På 3. landes markederne er Japan 
uændret. Det er ikke kun os, der er ramt, 
men også andre eksportører som USA 
oplever et fald i salget til Japan som følge 
af fortsat store lagre. Rusland er ligeledes 
under niveau. Kunderne har kun få import-
licenser, tilbage og alle venter på, at der 
bliver uddelt nye licenser. Endeligt er Kina 
uforandret.

markeDs-
analysen



10   Dc update

NYT FRA svinekøDSDIVISIONEN

Daka kølebrønD 
til oPbevaring af DøDe Dyr

En kølebrønd fra Daka er en tidssvarende løsning, der
 •  Skjuler dyrene
 •  Sikrer mod ræve m.v.
 •  Forhindrer fordærvelse af dyrene og reducerer lugtgener
 •  Mindsker afhentningsfrekvensen
 •  Giver mulighed for opsamling af de små mængder 

væske og gødning,der eventuelt frigives fra dyrene
 •  Ikke anvender kemikalier eller andre miljøfremmede 

stoffer

kølebrønden fremstilles i to størrelser:
L: 3,94m, B: 2,84m, H: 1,50m samt  
en kølebrønd med siderne 2,34m x 2,34m og højden 1,50m. 
Alle mål er udvendige

leveres samlet
Begge typer anlæg leveres i samlet stand og placeres i den 
på forhånd aftalte udgravning, som landmanden selv gra-
ver. Ligeledes skal landmanden fremføre el-kabel og even-
tuel vandledning. Den aktuelle pris på det store anlæg, inkl. 
transport og afsætning i hul, er kr. 60.000,- ekskl. moms. 

Den aktuelle pris på det lille anlæg, inkl. transport  
og afsætning i hul, er kr. 45.000,- ekskl. moms.

30 % i rabat 
Når kølebrønden er korrekt installeret, giver Daka 30% rabat 
på afhentningsgebyret for alle dyr afhentet fra kølebrønden.  
Rabatten kan kun opnås ved anvendelse af kølebrønd, der 
er godkendt af Daka. Det forventes, at Fødevarestyrelsen 
tillader samling af døde dyr fra flere CHR-numre, hvor der 
anvendes kølebrønd.

hvis du vil vide mere
Daka er behjælpelig med at levere materiale til myndig-
hedsansøgning.  
Læs mere om kølebrønden på www.dakabioindustries.
dk under ”landmandsservice”, eller ring til Jens Jørgensen 
på tlf. 79 28 42 98 for at høre om de mange fordele ved at 
anvende kølebrønd til de døde dyr.  
Henvendelse kan også ske på mail: jj@daka.dk eller kontakt 
Daka Bio-Industries, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ.

et milJørigtigt  
valg, Der giver  

30% rabat 
PÅ afhentnings-

gebyret
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Kort tid efter afslutningen på regnskabsåret 
står det klart, at Danish Crowns Oksekøds-
division har taget et pænt hop opad med 
hensyn til antallet af slagtninger og andelen 
af landsslagtningen. 

Med knap 10.000 flere kreaturer til 
slagtning er det lykkedes at øge andelen af 
landsslagtningen til 60,4 procent mod de 57,6 
procent sidste år. Danish Crown har samlet 
slagtet cirka 278.500 kreaturer i Danmark i 
regnskabsåret 2009/10. 

Antallet er slagtet på 52 uger mod sidste 
år på 53 uger. Det glæder direktør i Okse-
kødsdivisionen, Lorenz Hansen, der mener, at 
fremgangen skyldes flere faktorer.

- Der er tale om en kombination af god 
service og en meget konkurrencedygtig note-
ring samt tilgang af både nye andelshavere 
og nye bonus-leverandører. Vi oplever, at vi 

har stor succes med at tilbyde nye leverandø-
rer en prøveperiode gennem vores tilbud om 
at blive bonus-leverandør, hvor de har mulig-
hed for at udnytte fordelene ved at være en 
del af fællesskabet, siger Lorenz Hansen.

Bonus-leverandørordningen med op til 
seks måneders prøveperiode har kørt i et 
års tid, og på nuværende tidspunkt er der 
over 150 leverandører, der er i gang med at 
få afprøvet Danish Crown som slagteri og 
samarbejdspartner.

- Som bonusleverandør får man 70 øre 
oven i noteringen til endelig afregning, uden 
mulighed for restbetaling. Efter seks måne-
der skal man så tage stilling til, om man vil 
blive medejer eller ej. Og heldigvis har rigtig 
mange valgt at sige ja til tilbuddet, siger 
Lorenz Hansen.

Danish crown
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kontraktfinansiering af slagtekalve
Danish Crowns Oksekødsdivision tilbyder nu kon-
traktfinansiering af slagtekalve. Ordningen henven-
der sig til andelshavere, der skal købe kalve i alderen 
op til 3 måneder, og som kan blive finansieret af 
Danish Crowns Oksekødsdivision på kontrakt. 

Når kalven forventes slagtet hos Danish Crown, 
vil det lånte beløb inklusiv renter blive modregnet i 
afregningen. Renten bestemmes af Danish Crown 
og er i øjeblikket og frem til 1. januar 2011 på 3 % p.a. 
Dertil kommer et administrationsgebyr per kalv på 20 
kr., som betales ved indgåelsen af kontrakten. 

Kalvekontrakten skal udfyldes af sælger og sen-
des til Oksekødsdivisionen, som udbetaler pengene 
til sælger. Alle købte dyr skal registreres med CKR-
nummer.

Husk at få en god snak med din økonomiske råd-
giver, pengeinstitut og kreditforening. Har du behov 
for yderligere oplysninger, eller ønsker du at gøre brug 
af kontraktfinansiering af slagtekalve, så kontakt DC 
Ejerservice, Ejvind Kviesgaard, tlf. 8919 2437.

markeDsanalysen  

oksekøD
 goD uDsigt for kalve- og ungtyrekøD

Markedet for okse- og kalvekød er 
stabilt i indeværende uge. Der er en 
uændret efterspørgsel efter oksekød og 
en forstærket efterspørgsel efter kalve- 
og ungtyrekød.

Hjemmemarkedet melder om uæn-
dret handel med oksekød og en god 
handel med kalvekød.

Eksporten til Sydeuropa er rolig grun-
det lokale helligdage, men priserne er 
faste til stigende grundet et lille udbud   

og mulighed for eksport til 3. lande.
Salget af forkød forløber fra faste til 

stigende priser på de fleste markeder, 
stærkt støttet af efterspørgslen fra 3. 
lande.

Udsigt for kommende uge : God han-
del med kalve og ungtyre, uforandret 
med okser.

Oksekødsdivisionen slagter i indevæ-
rende uge 6700 dyr.
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uge 44

Formkode 14 11 8 5 2  Ændr. 
E U R O P  Øre/kg 

Dansk kalv
Fra 160 Kg. 24,80 24,80 24,80 23,30 - - 

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr. **
160 Kg. 22,10  20,90  20,30  19,40  16,20 - 
260 Kg. 24,55 23,35 22,65 21,10 18,40 - 
340 Kg.  24,55  23,35  22,65  19,35  16,65 - 
400 Kg. 22,85 21,15 20,20 17,90 14,70 - 

tyre på 24 mdr. og derover
17,65 16,60 15,55 14,50 12,15 -

Ds-kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg. 26,15 24,05 21,95 19,85 - -

kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg. 24,60 22,65 20,80 19,10 16,90 -
300 Kg. 24,35 22,25 20,15 18,05 15,50 -
240 Kg. 23,55 21,45 19,35 17,25 14,20 -
180 Kg. 21,05 18,95 16,75 14,75 12,20 -

køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg. 23,50 22,00 20,50 19,00 16,65 -
300 Kg. 20,30 18,80 17,30 15,80 13,50 -
240 Kg. 16,40 14,90 13,40 12,40 11,70 - 
180 Kg. 15,50 14,00 12,50 11,20 10,90 -

* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
** Tillæg på 1,00 kr pr kg for kødkvægsungtyre under 24 mdr for formklasse R/8 
og højere vægtgruppe 260-340 kg.
Linær vægtafregning - Under/over laveste/højeste vægt medfører uændret pris

kreaturnoteringen uge 44

økologi tilæg til Dc-notering

Kategori Kr./kg

Ungtyre u/12mdr. 2,35 1

Kvier og Stude Variabelt tillæg 4,50 1

Kontrakttillæg* 1,80 1

Køer 3,00 1

Restgruppe 1,75 1

frilands-koncepter tilæg til Dc-notering

Kategori Kr./kg

Friland Limousine Unik

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Variabelt tillæg 1,50 1

Kontrakttillæg* 2,50 1

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg 1,00 1

tillæg PÅ kreaturer til frilanD

*)  Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med  
variabelt tillæg + kontrakttillæg 

1)  Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede 
kvalitetskrav

Priserne er excl restbetaling 
Spørgsmål til koncepter; kontakt: 
Friland A/S, Marsvej 43 8960 Randers SØ, Tlf. 8919 2763

eller

ring til et af slagterierne
aalborg 8919 2660 • holstebro 8919 2850 • tønder 8919 3270

samt administrationen:
herning 8919 2400 • friland 8919 2763

tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger, mv.

via hjemmesiden www.landmandsportalen.dk ind på Danish crown servicetelefonen 7013 3131
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køDkvæg ÅrsmøDe
Danish Crown og Kødkvægsudvalget indbyder til møde 
for andelshavere, der producerer Kødkvæg. Mødet 
afholdes mandag d. 29. november kl. 18.00 i Kongres-
centret i Herning midtby. (Bemærk stedet!)

 
DagsorDen:

Middag

Velkomst  
ved formand for kreaturudvalget Peder Phillip

Valg af ordstyrer

Orienteringer ved
- Fmd. for Kødkvægsudvalget, Erling Christensen
- Fmd. for Kreaturudvalget, Peder Philipp
- Direktør, Lorenz Hansen

Debat af beretninger

Indlæg:
”Dansk Kødkvæg” 
ved salgsdirektør Finn Klostermann

”Optimal slagtetidspunkt” 
ved kvægrådgiver Karsten Brødbæk

”Hovsa'er” 
ved revisor/kødkvægsavler Jørgen Larsen

Generel debat

Eventuelt

Tilmelding påkrævet senest mandag d. 22. november 
på tlf. 89192400 (husk at oplyse CHR-nr) Evt. send 
en mail til ejkv@danishcrown.dk. Deltagelse kræver 
tilmelding.

Dansk kalv ÅrsmøDe
Danish Crown og Kalveudvalget indbyder til møde med 
andelshavere, der producerer Dansk Kalv. Mødet afhol-
des mandag d. 29. november kl. 12.00 i Kongrescenteret 
i Herning midtby. (Bemærk stedet!)
 

DagsorDen:

Middag

Velkomst ved formand for Kreaturudvalget Peder Phillip 

Valg af ordstyrer 

Orienteringer ved
- Fmd. for Kalveudvalget, Hans Kr. Oksbjerg
- Fmd. for Kreaturudvalget, Peder Philipp
- Direktør, Lorenz Hansen 
- Afdelingschef, Ejvind Kviesgaard

Debat af beretninger

Dansk Kalv – muligheder for øget salg. 
Indlæg ved salgsdirektør Finn Klostermann

Generel debat

Eventuelt

Tilmelding senest mandag d. 22. november på  
tlf. 89192400 (husk at oplyse CHR-nr). Evt. send en mail 
til ejkv@danishcrown.dk. Deltagelse kræver tilmelding.
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DANISH CROWN
DC EJERSERVICE

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

HERNING - 89 19 24 00 HOLSTEBRO - 89 19 28 50

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

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.

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

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

JØRN OLE JENSEN
Tlf. 89 19 26 70
Mobil 20 13 21 07
jlj@danishcrown.dk

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

EVA CULMSEE
Tlf. 89 19 28 55
eca@danishcrown.dk

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
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Udenrigsminister Lene Espersen var hoved-
taler, da knap 200 danske erhvervsledere 
fredag den 8. oktober var samlet hos Tulip til 
Dansk Eksportdag 2010.

Formålet med dagen var at hente inspira-
tion fra andre eksportvirksomheder, ligesom 
en række eksportrådgivere var mødt op for at 
give deres råd til, hvordan danske virksomhe-
der indtager nye markeder.

Udenrigsminister Lene Espersen fortalte 
blandt andet, hvordan hun på sin egen bryl-
lupsrejse var blevet konfronteret med dansk 
eksport.

- I Papua New Guinea er en gris et meget 
vigtigt statussymbol, og grise bliver ofte be-
handlet bedre end mennesker. Derfor troede 
vores guide heller ikke på, at Danmark har 25 
millioner grise og en stor eksport af svinekød, 

før vi i en butik fandt en stor mængde Tulip-
konserves med stemplet, made in Denmark, 
fortalte Lene Espersen med et smil.

Hun brugte derudover sin tale på at 
understrege vigtigheden af gode vilkår for 
danske eksportvirksomheder og deres betyd-
ning for dansk økonomi.

En af dem er Tulip Food Company, og 
administrerende direktør Flemming N. 
Enevoldsen lagde i sit indlæg vægt på at 
understrege fødevareeksportens betydning 
for Danmark.

- Virksomheder som Carlsberg, Arla, 
Danish Crown, Chr. Hansen og Tulip Food 
Company har en kæmpe betydning for dansk 
eksport, som nogle gange bliver lidt under-
kendt, sagde Flemming N. Enevoldsen.

nye vinkler på eksporten


