Rekordstor restbetaling i DC beef

En stor indsats det forgangne år
har båret frugt.
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Danish Crown
leverer bedste resultat
nogensinde
Det er et konkurrencedygtigt og stærkt
Danish Crown, der gør årets resultat op.
Det samlede resultat er 1,648 mia. kr.
mod 1,164 mia. kr. sidste år, og den massive fremgang er især skabt af reducerede omkostninger i Danmark og markante
resultater i de udenlandske selskaber.

- Der ligger en stor indsats bag det gode
resultat, og derfor er vi også meget glade
for at kunne præsentere det, fortælller
CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen.
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Fortsat fra forsiden

Danish Crown leverer bedste resultat nogensinde
- Jeg tør godt sige, at uden det meget
målrettede arbejde med DC Future ville
vi ikke stå med den konkurrencedygtighed, vi har i dag – og heller ikke med det
resultat, siger Kjeld Johannesen, som
understreger, at en lang række faktorer
har indflydelse på resultatet.
- Den rekordhøje indtjening i især de
udenlandske afdelinger er en del af DC
Future, og den har bidraget betragteligt
til resultatet. Men vi har i løbet af året
også haft en særdeles gunstig afsætning
på verdensmarkedet, og her betyder vores kendskab og adgang til markeder som
især Rusland og Asien meget. Derudover
har vi set meget lave finansieringsomkostninger, som også bidrager, siger Kjeld
Johannesen.
Sammenlagt udbetales 1,316 mia. kr.
til selskabets ejere - det er den højeste restbetaling i selskabets 20-årige
historie. De fordeler sig med 75 øre per

DC Update er Danish Crowns
månedsblad til andelshaverne.
Bladet udkommer 11 gange om året
og trykkes i 10.700 eksemplarer.
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kg. til soandelshavere, 95 øre til slagtesvin-andelshavere og 1,25 kr. til kreaturandelshavere.
Der er nu balance mellem ind- og
udbetalinger på DC's andelshaverkonti.
Det betyder, at den fulde restbetaling
udbetales kontant til alle andelshavere
med over otte års anciennitet.
- Finanskrisen ude på landet er ikke
forbi, og der er brug for pengene. Derfor
er der også grund til at markere, at vi i
dag er konkurrencedygtige, når det handler om afregningen til landmændene.
Danish Crown præsterer i år markedets
højeste pris til landmændene ved stalddøren, og det gør en stor forskel, siger
bestyrelsesformand i Danish Crown Niels
Mikkelsen.
Han understreger, at de danske landmænd fortsat er under hårdt økonomisk
pres, og at en fortsat konkurrencedygtighed er en nødvendighed.
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- Konkurrencedygtigheden hænger nøje
sammen med de rammevilkår, både
primærproduktionen og kødbranchen er
underlagt, og her mangler politisk vilje.
Da vi søsatte DC Future, fik vi løfte om
et lettelse af de politiske særbyrder for
300 mio. kr., og det løfte mangler vi at se
indfriet, siger Niels Mikkelsen.
Udover en rekordstor restbetaling sker
der en betydelig forøgelse af egenkapitalen. Heraf kan en del henføres til
engangsindtægter og praksisændringer.
- Vi står over for en spændende
udvikling i Danish Crown, men det er en
udvikling, som kræver finansiel soliditet
og ekstra kapital. Det er en ansvarlig beslutning, som gør det muligt at forfølge
de ambitiøse mål, der er sat i DC2015,
siger Kjeld Johannesen.

Kontakt redaktionen
på 8919 1412 eller
jfb@danishcrown.dk

Design og tryk
Datagraf, Auning
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Meddelelse fra Skat

Restbetaling til disposition

Under henvisning til Lov om behandling
af personoplysninger skal leverandørerne gøres opmærksomme på, at der
vil blive indhentet oplysninger fra SKAT
om, hvorvidt virksomheden er momsregistreret. Det er aftalt, at det vil ske
en gang årligt omkring tidspunktet for
restudbetalinger fra andelshaverkonti
ved offentliggørelse på Danish Crowns
hjemmeside og i DC Update.

Restbetalingen for svine-, so- og kreaturandelshavere vil være til disposition
torsdag den 9. december 2010.
I forbindelse med restbetalingen sker der samtidig en regulering af
andelshaverkontoen på 15 øre/kg baseret på forskellen mellem leverancerne
i 2001/02 og 2009/10 som led i den vedtægtsbestemte konsolidering. For
andelshavere, der har leveret færre end 8 år, er der tale om en indbetaling på
15 øre/kg på andelshaverkontoen.
Restbetalingsafregningen vil være andelshaverne i hænde i løbet af uge
49. Modtages afregningen på check vil restbetalingsafregningen først være
fremme i uge 50.

Rekordstor restbetaling i DC Beef
Med en restbetaling på 1,25 kr. demonstrerer Oksekødsdivisionen i Danish
Crown, at en stor indsats i det forgangne
år har båret frugt.
Oksekødsdivisionen – DC Beef – har i
år haft en omsætning på 3.470 mio. kr.
mod 3.100 mio. kr. sidste år.
- Det er en stærk og konkurrencedygtig
Oksekødsdivision, der gør årets resultat
op. Vi har i lighed med den øvrige koncern
haft et år præget af DC Future, og det betyder positive resultater over hele linjen.
Samtlige afdelinger i Oksekødsdivisionen
leverer over budget, fortæller direktør for
Oksekødsdivisionen Lorenz Hansen.
Ud over en rekordstor restbetaling har
årets resultat gjort det muligt at hensætte midler, som skal sikre et konkurrencedygtigt produktionsapparat i fremtiden.
- Vi har i dag en tilpasset kapacitet,
men vi skal også fremadrettet sikre
produktionsapparatet, og derfor hensætter vi i år et beløb til dette, siger Lorenz
Hansen.
Både det danske og de internationale
markeder bidrager positivt til resultatet.
- Vi har set et velfungerende dansk
marked, hvor det er lykkedes os at udbygge positionen. Samtidig har en stigende
verdensmarkedspris på oksekød øget
afsætningsmulighederne på eksportmar-

kederne. Vi har blandt andet haft et godt
år på det russiske marked, og markedet
i EU har også udviklet sig positivt, siger
Lorenz Hansen og fortsætter.
- Det påvirker også årets resultat, at vi
i år har haft fuldt udbytte af udflytningen
af bearbejdning til afdelingen i Husum,
der har leveret flot gennem hele året. Det
viser os, at satsningen på Husum som et
flagskib i Oksekødsdivisionen er lykkedes,
siger Lorenz Hansen.
Flot opbakning fra ejerne
Oksekødsdivisionen har gennem det
seneste år øget sin andel af slagtningerne på landsplan fra 57,6 procent til
60,4 procent i år. Antallet af leverancer
til Danish Crown er steget, og det giver
bedre kapacitetsudnyttelse.
- Et væsentligt led i DC Future har
været at nedbringe omkostningerne per
kilo kød i Danmark. Derfor er kapacitetsudnyttelse vigtig. Vi har haft en fantastisk opbakning fra ejerne og en løbende
tilstrømning af nye andelshavere. Det har
givet øgede mængder til slagterierne og
dermed en bedre udnyttelse af produktionsanlæggene, siger Peder Philipp, der
er formand for Kreaturudvalget i Danish
Crown.
Også hudemarkedet er i vækst igen,

og her leverer Scan-Hide et markant
bidrag til årets resultat.
Koncernsamarbejde bærer frugt
Oksekødssiden af Danish Crown koncernen har de seneste år haft fokus på øget
forædling – herunder produkter til detail
og catering.
- Ikke mindst etableringen af Sdr.
Felding viser sin værdi, og i samarbejdet
omkring forædling har vi haft stor glæde
af at være en del af en stor koncern, siger
Lorenz Hansen.
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Videnskabsministeren så på tekno

Et snedækket Danish Crown i Blans fik
mandag 29. november besøg af videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.
Hun skulle høre nærmere om DC’s
teknologiske innovation og se konkrete
eksempler herpå i Blans’ opskæring og
pakkeri.
Et spændende besøg
- Det har været spændende at se teknologien i praksis. Besøget på Danish Crown
har givet mig ny indsigt i, hvor meget
produktionsteknologisk innovation
betyder for virksomhedens konkurrenceevne, siger videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen.
En stor del af slagteriet i Blans
brændte ned i 2007. Så det er et helt
nyt og topmoderne slagteri, der møder
videnskabsministeren på turen rundt
i produktionen, og den store mængde
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teknologi gjorde indtryk på hende.
- Jeg er glad for, at videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har valgt at
besøge Danish Crown. Vi forstår godt
ministerens interesse for Danish Crown,
da vi har meget at byde på indenfor industriel innovation, som er en mangelvare i
Danmark, fortæller Svend Erik Sørensen,
direktør i Danish Crown og formand for
Levnedsmiddelcentrets bestyrelse samt
medlem af Det Strategiske Forskningsråd.
- Samtidig er Danish Crown blandt de
absolut største produktionsvirksomheder
med hensyn til danske arbejdspladser ikke bare i lokalområdet men også nationalt, fortsætter Svend Erik Sørensen.
Har satset på teknologi længe
Det er en smilende og spørgelysten
minister, som bliver budt velkommen af
dagens værter fabrikschef Ole Carlsen

og Svend Erik Sørensen. Med på mødet
er også repræsentanter for Landbrug
& Fødevarer, og i samlet flok får de en
præsentation af Danish Crown og DC’s
teknologi.
- Det er jo ikke noget nyt, at Danish
Crown er begyndt at forny teknologien.
Det har vi gjort siden halvfemserne,
fortæller Svend Erik Sørensen.
- Danish Crown og slagteribranchen
generelt har gennem en lang årrække
satset målrettet på automatisering og
produktionsteknologi, da det er den
eneste mulighed for at bevare produktion
i Danmark, simpelthen fordi omkostningerne i Danmark er højere end i udlandet. Vi bliver med andre ord nødt til at
fremme produktiviteten for at kunne
bevare produktion i landet. Det gør vi
blandt andet via teknologisk innovation,
lyder det fra Svend Erik Sørensen.

NYT FRA KONCERNEN

logi i blans
En tur i produktionen
Efter en introduktion til virksomheden
går turen iført den korrekte påklædning
– kittel, hårnet og træsko – til produktionen for at se konkrete eksempler på DC’s
teknologi. Under både præsentationen
og rundvisningen får Svend Erik Sørensen
mulighed for ikke blot at fortælle og vise
frem, men også at diskutere industriel
innovation og virksomheders vilkår i
Danmark med ministeren.
- Den eneste måde, vi kan beholde
vidensjobs og industriel innovation i
Danmark, er ved at sikre, at der er nogle
ordentlige vilkår for at fastholde produktionen i landet. Med andre ord, hvis der
ikke er ordentlige vilkår, og produktionen
flytter udenlands, kan det ske, at de
mere videnstunge job og den industrielle
innovation flytter med ud, da produktionsudvikling sker bedst med direkte
adgang til markedet, medarbejderne og
produktionen, siger Svend Erik Sørensen.
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kredsmøder 2010
Svinemøder
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

1. Valg af stemmetællere

5

16.12

09.30

Låsby Hallen, Låsby

34

2. Valg af dirigent

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

Der fortages valg i valgområde III (kreds 11-15)
Valgene gælder for 3 år
Morgenmøder afsluttes med spisning
Middagsmøder starter med spisning kl. 12.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30

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
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3. B
 eretning om selskabets
virksomhed
4. Gennemgang af den reviderede
og af repræsentantskabet
godkendte årsrapport
5. Behandling af indkomne
forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
7. Eventuelt

Husk
valgkort

kreaturmøder

Der fortages ikke valg i kredsene i år
Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.45

Dagsorden
for kredsmøderne

Tilmelding til
årets kredsmøder
Gå ind på
www.landmandsportalen.dk vælg mødetilmelding.
Eller send en sms til 1241 (dcmode
leverandørnummer mødenummer
antal) HUSK MELLEMRUM, eksempel dcmode 93211 38 2
Hvis ikke du har mulighed for at
bruge internettet eller sms, er det
muligt at kontakte et DC Ejerservice
kontor.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

Kom til

workshop om DC Afregning

Danish Crown følger nu op på sidste års
workshops om DC Afregning, hvor mange
andelshavere mødte op for at få gode råd
om den optimale leveringsstrategi.
- Det var en virkelig god måde at
komme i dialog med andelshaverne, og
tilbagemeldingerne fra leverandørerne
var meget positive. Vi håber derfor, at
mange flere dukker op denne gang,
fortæller konsulent Per Hjort fra DC Ejerservice og fortsætter.
- På de enkelte workshops kan man få
en snak med en konsulent fra DC Ejerservice. Konsulenten er online og har derfor
mulighed for at kigge på den enkelte
landmands leverancer. Dermed kan vi se,
om han i dag har det optimale leveringsmønster, eller om der er punkter, som kan

forbedres og dermed øge indtjeningen,
siger Per Hjort.
Fra fire til ni
I år er antallet af workshops udvidet fra
fire til ni.
- Vi går bredere ud denne gang, så vi
også dækker de landsdele, hvor vi ikke
har været tidligere. Derfor har vi denne
gang også allieret os med nogle af Tulips
afdelinger. Ligesom sidste år er det muligt
at kombinere den individuelle rådgivning
med en rundvisning på afdelingen, og som
noget nyt har vi i år inviteret SPF Danmark
med til arrangementerne, så der også vil
være mulighed for at få en snak om både
indkøb af avlsdyr og transport/formidling
af smågrise, siger Per Hjort.

Nedenfor kan du se, hvor og hvornår der
er en workshop i nærheden af dig. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen ud for det
møde, der passer dig bedst. Oplysning
om tilmelding kommer senere og bliver
annonceret i DC News og DC Update.
Tid og sted
Tulip Svenstrup

17/1

DC Ringsted

19/1

Tulip Vejle

21/1

DC Herning

24/1

Tulip Fåborg

26/1

DC Esbjerg

28/1

DC Rønne

31/1

DC Blans

2/2

DC Randers

7/2
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Danish Crown har planer om at sætte to
vindmøller op ved slagteriet i Horsens.
Tanken er, at den ene mølle skal levere
strøm direkte til slagteriet, mens den
anden sælges på anparter til naboer.
Dermed vil både slagteriet og naboerne kunne få glæde af den miljøvenlige produktion, som vil mindske såvel
virksomhedens som private familiers
CO2-udledning.
- Det er et helt nyt område, vi går ind
på. Det har vi valgt at gøre, dels fordi vi
som en stor elforbruger gerne vil tage
vores del af ansvaret for en bæredygtig
produktion, dels fordi vi ser en god forretning i det, siger teknisk direktør i Danish
Crown Søren F. Eriksen.
Planerne om at stille de to 2,3
megawatt møller op er i sin spæde
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start. Danish Crown har netop sendt en
ansøgning til Horsens Kommune, der er i
gang med planlægningen af vindmøller i
kommunen, og samtidig er virksomheden
i færd med at få udarbejdet mere detaljerede planer for møllerne, blandt andet
visualiseringer og tekniske beregninger
hos eksperter.
Borgermøde i januar
- Vi vil gerne have en åben dialog med
vores naboer om projektet. Derfor vil vi
invitere til et borgermøde 25. januar, så
alle kan komme og se vores planer og
stille spørgsmål, for eksempel om økonomien, hvis man er interesseret i selv at
købe en anpart, fortæller fabriksdirektør
Per Laursen.
Han er glad for den positive modta-

gelse, som projektet har fået på et møde,
som slagteriet netop har holdt med sin
nabokontaktgruppe.
Møllerne placeres på slagteriets grund,
formentlig nord for selve bygningen, der
ligger i et industriområde ud til motorvejen ved Horsens. Med en højde på
126,5 meter til øverste vingespids holder
møllerne sig inden for lovens krav om, at
der skal være mindst fire gange møllens
totalhøjde til nærmeste nabo.
Etableringen af vindmøller er et led i
Danish Crowns nye strategiplan DC2015,
men i første omgang skal der arbejdes
videre med projektet, blandt andet i den
kommunale planlægning, der inkluderer
høringsrunder i offentligheden. Først
om cirka tre år ventes møllerne at kunne
levere den første strøm.
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Vægtgrænser

Specialproduktion

Vægtgrænseændring

Danish Crown sænker vægtgrænserne
med to kilo i uge 48.

Englandsgrise

Følger alm. vægtgrænseændringer

Englandsgrise B

Følger alm. vægtgrænseændringer

Tungsvin

Følger alm. vægtgrænseændringer

Uge 48

85,9

Salmonella niv. 3

Følger alm. vægtgrænseændringer

Uge 49

85,9

Flex levering

Følger alm. vægtgrænseændringer

Uge 50

85,9

Alt ind Alt ud

Ændrer ikke vægtgrænser

Uge 51

85,9

Sektionsvis levering

Se nedenfor

Uge 52

85,9

Antonius

Ændrer ikke vægtgrænser

Uge 1

87,9

Bornholmergrisen

Ændrer ikke vægtgrænser

Uge 2

87,9

Frilandsgrise

Ændrer ikke vægtgrænser

Uge 3

87,9

Øko-grise

Ændrer ikke vægtgrænser

Producenter med kontrakten Sektionsvis levering får ikke ændret vægtgrænsen
70,0 –90,9 kg, derimod ændres vægtgrænsen for gennemsnitsvægten fra 81,084,9 kg til 79,0-84,9 kg for ugerne 48–52 2010.

Noteringer de sidste fire uger
Kr.

svin

søer

12

4

46

48

9,2
6,5

9,2

47

6,5

9,2
6,5

6

6,5

8

9,2

10

49

uger

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

markedsanalysen
De europæiske markeder er nu endeligt
kommet op i julegear. Det betyder, at der
er et godt mængdemæssigt aftræk, men
da der fortsat er høje slagtninger i Tyskland, er priserne uforandrede. Afsætningen af baconprodukter i UK går planmæssigt, og vi udnytter vores kapacitet godt.
På de oversøiske markeder afventer vi
fortsat, at de russiske kunder får deres
licenser fornyet, men indtil da er salget
roligt. I Kina er de kinesiske myndigheder
internverneret og sælger ud af lagrene for
at afkøle priserne. De kinesiske fødevarepriser er ellers stigende, og det giver et
inflationspres i Kina. Stigende priser og
god efterspørgsel er jo gunstigt for os.
Afsætningen til Japan er stille på
kamme og brystflæsk, mens nakkerne
sælger tilfredsstillende.
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dødsfald
Jørn Ole Jensen, der varetog den daglige leverandørkontakt
på kreaturslagteriet i Ålborg, døde søndag den 28. november 2010. Han blev 52 år gammel.
Han boede i Tårs, var gift og havde tre børn. Han kom i
lære på slagteriet i Vrå i 1976 og dernæst til Ålborg.
Han vil blive husket som en god og loyal medarbejder,
der havde en meget stor berøringsflade til både landmænd
og vognmænd. Han tog sig altid tid til en snak. Han satte
en ære i, at tingene var i orden og til alles tilfredshed.
Vore tanker går til familien.

Juleslagtninger
af kreaturer
I uge 51 bliver der slagtet kreaturer til og med den
23. december, såfremt det er nødvendigt. I ugen
mellem jul og nytår vil der blive slagtet, hvis der er
tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Oksekødsdivisionen i Danish Crown

Det er nu blevet muligt at tilmelde dyr til Danish Crown i kategorien ”Ungtyr kødkvæg under 24 mdr.” og ”Kvie kødkvæg”. Det
kan ske via Landmandsportalen og servicetelefonen, og det
bedes oplyst ved tilmeldinger direkte til slagterierne.
- Derfor vil vi gerne appellere til, at kødkvægsproducenterne
bruger den nye mulighed, siger afdelingsleder Ejvind Kviesgaard
fra DC Ejerservice.
Er der forskel på en almindelig ungtyr og en kødkvægsungtyr
og det samme med kvier?

- Med hensyn til alder og selve slagteproceduren er det et nej.
Med hensyn til form og hvor dyrene typisk afsættes, er svaret
ja, siger Ejvind Kviesgaard og fortsætter
- Kødkvægsungtyre afsættes typisk til Sydeuropa, som halve
kroppe. Vi har brug for at få informationen om det er kødkvægsungdyr tidligere, end når de hænger i kølerummet på slagteriet.
Det vil give sælgerne i Sydeuropa en større chance for at sælge
dem til toppris. Kødkvæg er ikke nogen klar definition, men den
type som sælges til Sydeuropa er fra klasse 7-8 og opefter. Derfor vil mange krydsninger også have denne form og må gerne
tilmeldes som kødkvægs-ungdyr, siger Ejvind Kviesgaard

- Både ja og nej, fortæller Ejvind Kviesgaard fra DC Ejerservice.

Markedsanalysen oksekød
Markant noteringsstigning på ungtyre

Markedet for ungtyrekød stimuleres fortsat af eksporten
til 3. lande herunder især Tyrkiet, men også de traditionelle
markeder efterspørger nu dyrere udskæringer til de forestående højtider, og priserne er stigende.
Salget på hjemmemarkedet forløber roligt, og handlen til
jul og nytår er endnu ikke kommet igang.
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Eksporten til Sydeuropa er præget af et lille udbud, og
priserne på specifikke udskæringer opnår pæne prisstigninger, mens de øvrige varer er nærmest uændret. Salget af
forfjerdinger er stabilt.
Udsigt for kommende uge : God handel med ungtyre,
uforandret med kalve og okser.
Oksekødsdivisionen slagter i indeværende uge 6500 dyr.

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

KreaturNOTERINGEN
Formkode
Dansk Kalv
Fra 160 Kg.

14
E
25,40

11
U
25,40

8
R
25,40

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr. **
160 Kg.
23,70 22,50 21,90
260 Kg.
26,15 24,95 24,25
340 Kg.
26,15 24,95 24,25
400 Kg.
24,45 22,75 21,80
Tyre på 24 mdr. og derover
17,65 16,60

5
O
23,90

21,00
22,70
20,95
19,50

2
P

Uge 48
Ændr.
Øre/kg

-

17,80
20,00
18,25
16,30

-

Tillæg på kreaturer til Friland
Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Ungtyre u/12mdr.

2,35 1

Kvier og Stude

+100
+100
+100
+100

Uge 48

Variabelt tillæg

4,50 1

Kontrakttillæg*

1,80 1

Køer

3,00 1

Restgruppe

1,75 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

15,55

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
26,15 24,05 21,95

14,50

Friland Limousine Unik

-

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

19,85

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.
24,60 22,65 20,80 19,10
300 Kg.
24,35 22,25 20,15 18,05
240 Kg.
23,55 21,45 19,35 17,25
180 Kg.
21,05 18,95 16,75 14,75
Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
23,50 22,00 20,50
300 Kg.
20,30 18,80 17,30
240 Kg.
16,40 14,90 13,40
180 Kg.
15,50 14,00 12,50

12,15

-

Friland Kødkvæg
(75% race)

16,90
15,50
14,20
12,20

Kr./kg
Variabelt tillæg

1,50 1

Kontrakttillæg*

2,50 1

Variabelt tillæg

1,00 1

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

19,00
15,80
12,40
11,20

16,65
13,50
11,70
10,90

-

1) T
 illæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede
kvalitetskrav

* 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

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.landmandsportalen.dk ind på Danish Crown Servicetelefonen 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

DC Update 11

Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-nr.: 42.686

Danish crown, POSTBOKS 9, marsvej 43, 8960 randers SØ

Hvis du skal fejre en ægte dansk jul, skal
flæskestegen, medisterpølsen, mørbraden og
alle de andre juleklassikere naturligvis være
100% Dansk.
Det er budskabet i Danish Crowns store
julekampagne.
Kampagnen rammer de danske forbrugere
bredt med spots på blandt andet TV2 og TV3
samt en hel række radiostationer landet over.
Desuden er der bannerannoncer på nogle
af landets mest besøgte hjemmesider og
helsides annoncer og konkurrencer i Ude &
Hjemme og Billedbladet.
Vind halve grise
Danish Crown har i år lanceret en ny kampagnehjemmeside med masser af inspiration om
100% Dansk produkterne. Her har du også
mulighed for at vinde halve grise. Fra den 1.
til den 24. december udloddes der hver dag
en halv luksusparteret gris. Alle kan deltage i
konkurrencen.
Kig efter kuglen
Også i butikkerne er kampagnen synlig. Den
velkendte 100% Dansk julekugle er hængt
op i flere danske detailkæder. Opskrifter
på den perfekte flæskesteg, medisterpølse
eller mørbrad findes ved køledisken, og i
køledisken bliver kunderne også mødt af
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til en 100% dansk jul
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Velkommen
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100% Dansk julekuglen på etiketter og flotte
rumdelere.
Kampagnen kører frem til den 26. december. Se mere på www.100pctdansk.dk

