Når kreaturerne alle hedder Angus
Christian Baun driver en gård med 300
kreaturer på den yderste kant af Danmark.
Læs mere side 13

NOVEMBER 2009

DIT EJERSKAB
DINE VÆRDIER

Kom til vinterens lokale møde i din
kreds, når der i løbet af december
bliver orienteret om årets resultat og
driften i Danish Crown. Samtidig vil
der være en grundig orientering om de
planer, der er lagt for fremtiden.
Læs mere på siderne 4-6

DANISH CROWN FORENKLER REGLERNE
ENKEL OG NEM AFHENTNING MED DC LOGISTIK
Alle andelshavere, der kan samle et helt
læs, vil fremover blive præmieret i en
ny og forenklet udgave af DC Logistik.
Størrelse på et helt læs afhænger af
vognmandens bilstørrelse og skal være
på mindst 145 svin. Samtidig bortfalder
kravet om, at der skal være mindst 90
procent hele læs per år. Det er hovedelementerne i en justering af DC Logistik,
som netop er blevet besluttet af Danish
Crowns Svineproducentudvalg (SPU) og
som træder i kraft den 23. november.
Læs mere på side 8
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LYDEN AF

DANISH CROWN
Skritsch, dong, plang, tjøsssch…og bong.
Et moderne slagteri er fuld af lyde og
rytmer. Når produktionen kører opstår
der lyde overalt, hvor der bliver skabt
en bevægelse eller en kontakt mellem
fysiske genstande. Maskiner snurrer og
er med til at fylde lydbilledet med alt
fra larm til alle toner på klaviaturet. Det
er virkelighedens lyde fra verdens mest
moderne slagteri. Og nu skal de danne
grundlag for, at Danish Crown får sin
egen lydidentitet.

- Når vi kommunikerer, skal vi
udnytte alle de sanser, vi kan, for at
få adgang til modtageren og styrke
oplevelsen af Danish Crown. I forvejen
kommunikerer vi via alle de traditionelle
kanaler, når vi brander virksomheden.
Men en helt unik lyd, der kan bruges til
alt fra ventelyd i telefonen, baggrundslyd på hjemmesiden og i forbindelse
med annoncer på TV og i radioen kan
være med til at styrke brandet Danish
Crown, siger hun.

Jagten på den gode lyd
Slagteriet i Horsens har haft besøg af
Daniel Schougaard fra virksomheden
Sonic Branding, der har specialiseret sig
i at skabe lydlogoer og lydidentiteter.
Udstyret med en håndholdt lydoptager
var han på jagt efter virksomhedens helt
særegne lyde.
- Jeg vil finde de lyde, der kendetegner
virksomheden, og, som sammen med jeres værdier og mission, kan danne grundlag, for at vi kan lave Danish Crowns nye
lydprofil og –identitet, forklarer Daniel
Schougaard, der er musikkonsulent og
projektleder.

En ny lyd i røret
- Goddag, og velkommen til Danish
Crown… sådan lyder det op mod 1.200
gange om dagen, når andelshavere,
kunder, medarbejdere og andre ringer til
Danish Crowns hovedkontor i Randers.
Opkaldene kommer fra hele verden og

Til alle sanser
Flere og flere virksomheder anvender i
dag lydidentiteter strategisk for at give
virksomheden en tydeligere profil og for
at modtageren får en bedre brugeroplevelse, når han eller hun er i kontakt med
virksomheden.
Derfor skal en lydprofil ses som supplement til de øvrige branding-værktøjer
som virksomheden anvender, forklarer
kommunikationsdirektør, Anne Villemoes.
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med en arbejdsdag på godt 8 timer,
bliver det til tre opkald i minuttet. Og det
skaber ind i mellem ventetid.
- Selv om vi har dygtige og hurtige
medarbejdere i receptionen, så kan der
opstå ventetid. I gennemsnit er der en
ventetid på mellem 4-6 sekunder. Men der
går i gennemsnit op mod 28 sekunder før
den viderestillede telefon bliver taget. Og
her er det oplagt, at man bliver mødt med
noget, der giver mening, og som skaber
synergi i forhold til vores øvrige branding.
Det er rigtig mange menneskers førstehåndsindtryk, der er tale om, forklarer
kommunikationsdirektør Anne Villemoes.
Den nye lyd vil kunne høres i Danish
Crowns telefoner i starten af det nye år.
Har du lyst til at læse mere om lydidentiteter, så klik ind på
www.sonicbranding.dk.

NYT FRA KONCERNEN

INDUSTRIEN, KLIMAET OG DANISH CROWN
Danish Crown er
med på museum
Velstand og miljø er i fokus på en ny
udstilling på Danmarks Industrimuseum i
Horsens. Udstillingen hedder ”Industrien
og Klimaet” og stiller skarpt på de betingelser industrien har.
- Industrien har fået velstanden op, og
nu skal virksomhederne være med til at
skabe gode muligheder for miljøet og
klimaet. Det er det, vi stiller skarpt på, og
i den forbindelse bruger vi Danish Crown
som et godt eksempel til at vise, hvad
industrien kan gøre for at være med til
at løse klimaproblemerne, siger museets
formidlingsinspektør, David Holt Olsen.

Skån miljøet
Udstillingen fortæller blandt andet, at
Danish Crowns slagteri i Horsens varmegenindvinding svarer til det varmeforbrug, der er i Ry by. Det sker ved, at
slagteriet fyrer med restprodukter som
fedt. Andet slagteriaffald ryger til Daka

og bliver forvandlet til dyrefoder, så der
sker et minimalt spild.
Vil du blive klogere på ”Industrien og
Klimaet”, så besøg Danmarks Industrimuseum i Horsens eller se mere på www.
industrimuseet.dk. Udstillingen startede
den 10. oktober og fortsætter indtil den
24. januar.

FÆRRE ANDELSHAVERE LEVEREDE MERE
Antallet af andelshavere i Danish Crown
er faldet. Til gengæld har de tilbageværende øget produktionen.
I 2008 leverede 12.152 andelshavere
dyr til Danish Crown. Det tal er faldet til
10.685 i 2009. Ifølge bestyrelsesformand
Niels Mikkelsen er faldet et spejlbillede
af den strukturudvikling, der har været i
landbruget de sidste 10 år.
- Vi har gennem de senere år set en
udvikling, hvor en række mindre producenter ophører med produktionen. Til
gengæld udvider en række af de større
producenter, siger Niels Mikkelsen.
Flere svin, større udbytte
Det største fald er sket blandt svineandelshavere, hvor i alt 4.696 leverede svin til
slagtning. Det er 1.158 færre end året før.
- Det er en helt naturlig udvikling,
siger Niels Mikkelsen og konkluderer:
- Når økonomien er anstrengt, som

nu i forbindelse med krisen, så øges
hastigheden i strukturudviklingen. Det er
også derfor, de større producenter bliver
større og de mindste stopper produktionen, fordi der skal økonomi til for at
skabe vækst.
Stabile kreaturer
Den gruppe andelshavere, der har oplevet
det mindste fald, er kreaturandelshaverne. Her leverede 6.314 andelshavere
kreaturer i regnskabsåret 08/09 - det
er et fald på 473. Ifølge Niels Mikkelsen
skyldes det, at der blandt kreaturandelshaverne findes en mindre mængde
kødkvægsbesætninger, der er relativt
upåvirkede af strukturudviklingen.
I alt er der 1467 færre andelshavere i år
i forhold til sidste år. Ifølge bestyrelsesformanden illustrerer det strukturudviklingen inden for landbruget, som også vil
fortsætte de kommende år.

ESS-FOOD MED
ENS UDTRYK
Danish Crowns datterselskab EssFood i Frankrig har fået ny hjemmeside. Selskabet, der eksporterer
svine- og oksekød, har opdateret
sit udtryk og har valgt at lægge sig
op ad den stil, som navnesøsteren,
handelsselskabet Ess-Food med
base i København, har på sin hjemmeside.
De to Ess-Food’er er ligestillede
søsterselskaber, der begge er ejet
100 procent af Danish Crown.
Se den nye hjemmeside på
www.ess-food.fr
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Danish Crown inviterer alle andelshavere til kredsmøde

DIT EJERSKAB – DINE VÆRDIER
Et år er gået, og det er blevet tid til at
se tilbage på et begivenhedsrigt år med
meget store udfordringer, hvor den økonomiske virkelighed har sat sine tydelige
aftryk, både på bedrifterne og på hele
koncernen. Derfor inviteres alle andelshavere til kredsmøde, hvor årets resultat og
koncernens drift vil være på dagsordenen.
For at imødekomme udfordringerne
med at bevare og udvikle råvaregrundlaget har Danish Crown iværksat DC Future,
som på ni helt centrale punkter skal
styrke koncernens konkurrenceevne.

Inden for Svinekødsdivisionen har man
med stor succes introduceret DC Afregning, der indeholder en lang række tilbud
til alle typer producenter.
Og i Oksekødsdivisionen har man
været i stand til at vende nedgangen
til et lille plus i antallet af slagtede af
kreaturer, samtidig med at der er blevet
introduceret en række nye koncepter.
I år er der valg i alle kreaturkredse og
i svinevalgområde 1. På de næste par
sider kan du læse mere om møderne i dit
område.

MØDE I VALGFORSAMLINGERNE
Til Danish Crowns kredsvalgte
repræsentanter i valgområde I

Til Danish Crowns kredsvalgte
repræsentanter i valgområde IV

Med henvisning til vedtægternes § 11.5
indkaldes hermed til møde i Valgforsamling I.

Med henvisning til vedtægternes § 11.5
indkaldes hermed til møde i Valgforsamling IV.

Valgområde I (kreds 1 – 5) 14. december
2009 kl. 09.30 Hovedkontoret i Randers.

Valgområde IV (kreaturkreds 1 – 9) 18.
december 2009 kl. 10.00 Danish Crown,
Danmarksgade 22, Herning

Dagsorden for Valgområde I:
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 af
Udvalget for Information- og Kompetenceudvikling (I & K)
Eventuelt
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Dagsorden for Valgområde IV:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Opstilling og valg af 1 bestyrelsesmedlem
Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at de to
valgmøder kun omfatter de personer, der
bliver valgt til Danish Crowns repræsentantskab i forbindelse med afviklingen af
kredsmøderne 2009.
Dagsorden og bilag vil blive fremsendt til
de valgte repræsentanter så snart muligheden foreligger.

TILMELDING TIL
ÅRETS KREDSMØDER
Tilmeld via www.landmandsportalen.dk - vælg mødetilmelding
eller via sms til 1241 (dcmode
leverandørnummer mødenummer
antal) HUSK MELLEMRUM, eksempel dcmode 93211 37 2
Hvis ikke du har mulighed for at
bruge internettet eller sms, er det
muligt at kontakte et DC Ejerservice
kontor.

ØNSKER IKKE GENVALG
Følgende repræsentantskabsmedlemmer har
meddelt, at de
ikke ønsker at
genopstille til
repræsentantskabet i ved de
kommende valg i
december:
Svinekredse
Kreds 1
Erik B. Andersen,
Frederikshavn
Niels Jakob Hansen, Hjørring
Mogens Dal Kristiansen, Vrå
Kreds 2
Karl Kristian
Andersen, Nibe

Kreds 3
Torben Elgård,
Ålestrup
Kreds 4
Knud Erik Olesen,
Grenå
Søren Schnack,
Havndal
Kreds 5
Jens Skytte,
Ulstrup
Kreaturkredse
Kreds 2
Orla Sølager,
Skals
Britt BrøchnerNielsen, Vroue
Kreds 3
Eilif Bigum, Aars
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Kredsmøder 2009 – kredsorden
Svinemøder
Kreds
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

Dato
07.12. v
07.12. v
07.12. v
04.12. v
09.12. v
08.12.
08.12.
08.12.
09.12.
09.12.
03.12.
03.12.
03.12.
01.12.
02.12.
02.12.

Tidspunkt
09.30
12.30 / 13.15
18.30 / 19.15
09.30
18.30 / 19.15
09.30
12.30 / 13.15
18.30 / 19.15
09.30
12.30 / 13.15
18.30 / 19.15
12.30 / 13.15
09.30
09.30
18.30 / 19.15
09.30

Sted
Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev
Comwell Rebild Bakker
KulturCenter Limfjord, Skive
Værket, Randers (Ridehuset)
Låsby Hallen, Låsby
Hotel Schaumburg, Holstebro
Herning Kongrescenter
Bechs Hotel, Tarm
Hotel Rødding, Rødding
Folkehjem, Aabenraa
Scandic Bygholm Park, Horsens
Comwell Hotel, Middelfart
Ryslinge Forsamlingshus, Ringe
Ringsted Teater og Kongrescenter
Hotel Falster, Nykøbing F
Åkirkebyhallen, Bornholm

Mødenummer
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Der foretages valg i valgområde I (kreds 1 – 5)
Valgene gælder for 3 år
Morgenmøder afsluttes med spisning
Middagsmøder starter med spisning kl. 12.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30

Kredsmøder 2009 – kredsorden
Kreaturmøder
Kreds
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dato
08.12. v
09.12. v
08.12. v
07.12. v
09.12. v
07.12. v
04.12. v
10.12. v
11.12. v

Tidspunkt
11.30 / 12.15
18.45 / 19.30
18.45 / 19.30
11.30 / 12.15
11.30 / 12.15
18.45 / 19.30
11.30 / 12.15
18.45 / 19.30
11.30 / 12.15

Sted
Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev
KulturCenter Limfjord, Skive
Værket, Randers (Ridehuset)
Hotel Fjordgården, Ringkøbing
Aulum Fritidscenter, Aulum
Hotel Munkebjerg, Vejle
Hotel Arnbjerg, Varde
Agerskov Kro, Agerskov
Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Mødenummer
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Der foretages valg i samtlige kredse i år
Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.45
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OVERSIGT OVER KREDSENE BASERET PÅ ANDELSHAVERLEVERANCER I REGNSKABSÅRET 2008/2009
Svinekredse

Lokalkredse

Stemmeenheder

1

1.249.065

2

984.747

Repræsentanter
14 (- 1)
11

3

1.016.396

11 (- 2)

4

1.177.503

13 (+ 1)

5

1.073.212

12 (+ 1)

5.500.923

61

836.829

9

7

927.698

10

8

944.472

11

Valgområde I
6

9

729.723

9

10

1.315.596

15

4.754.318

54

997.062

11

Valgområde II
11
12

1.187.245

13

13

1.347.363

15

14

1.066.436

12

1.325.419

13

Valgområde III

15

5.923.525

64

I alt svin

16.178.766

179

Kreaturkredse

Lokalkredse

Stemmeenheder

Repræsentanter

1

157.504

2

2

188.810

2

3

178.310

2

4

159.643

2

5

152.581

2

6

138.248

2

7

157.746

2

8

214.594

2

90.547

2

I alt valgområde IV

9

1.437.983

18

I alt andelshavere

17.616.749

197

I vedtægternes § 13.4. og § 13.5. står bl.a.: Ved fordelingen af repræsentanterne mellem kredsene foretages en opgørelse af antallet af
slagteenheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herudfra det antal slagteenheder (fordelingstallet), der berettiger
til valg af én repræsentant.
Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller et svin 1 enhed, en so 1,5 enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg slagtet vægt
5,5 enhed. Der vælges 1 repræsentant pr. 89.000 slagteenheder (afrundet).
I 2009 holdes valg i valgområderne I og IV.
Repræsentantskabet består i 2010 af 197 landmandsvalgte medlemmer.
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HVAD SKAL GRISEN HEDDE?
Nyt avlsprojekt skal finde
en ny gourmetgris
På en gård syd for Vejle, lige ud til
hovedvejen, er 320 smågrise ved at lave
Danmarkshistorie. De er de første af slagsen i landet. Halvdelen er halvt spanske
og den anden halvdel er halvt ungarske.
Sammen udgør de første kuld i et større
avlsprojekt, hvor målet er – måske - at
finde en ny smag på grisen.
- Måske bliver der fundet en helt ny
gourmetgris. Men det er for tidligt at
afgøre endnu. Vi skal først have slagteresultaterne, forklarer Roald Koudal, der er
landbrugstekniker ved Landbrug & Fødevarer Videnscenter for Svineproduktion.
Centret er sammen med Landbrug
& Fødevarer og Danish Meat Research
Institute hovedkræfterne bag det nye
projekt. Danish Crown og Tican er med i
en følgegruppe, og de slagteklare grise
skal slagtes af Danish Crown.
Roald Koudal er på rutinebesøg på
gården sammen med svinekonsulent Birthe Pedersen fra Danish Crown. De skal
vurdere smågrisenes trivsel, tilvækst og
mulige dato for den første slagtning. De
første grise kom til verden midt i august.
- De ser vældigt fine ud og vokser
meget bedre end forventet. Næsten som
en helt almindelig dansk gris, forklarer
Roald Koudal.
- Ja de ser sunde, velnærede og livskraftige ud. Det skyldes sandsynligvis en
høj grad af krydningsfrodighed, da de to
racers arveanlæg genetisk er meget langt
fra hinanden, forklarer Birthe Pedersen.
Søerne til projektet er alle danske
– halvdelen er L/Y, mens den anden
halvdel er Duroc. Ornerne er dels iberiske

Måske er en af dem her den nye danske gourmetgris? På en gård syd for Vejle
vokser 320 nye krydsninger sig slagteklare. En mulig vinder findes i starten af
det nye år.

sortfodssvin, dels ungarnske mangalitza.
Begge racer blev vindere i en blindsmagning, der blev gennemført helt tilbage
i 2007, hvor også old gloucester, hampshire, berkshire og traditionelle danske
DLY krydsninger slagtet ved normal vægt
og Antonius deltog.
- De vandt begge suverænt på smagsoplevelsen, mørheden og farven. Men
i den renracede form var mangalitzaen
umådeligt fed. Det bliver spændende at
se, om kødet bevarer egenskaberne ved
krydsningen, kombineret med den traditionelle danske fodring, forklarer Birthe
Pedersen.
Mangalitzaen er kendt for at vokse
meget langsommere end konventionelle
danske grise, og de bliver heller ikke så
store. Kan det kombineres med rentabel

svinedrift? Det iberiske sortfodssvin er
kendt for at smage lidt af nødder, men
skyldes det udelukkende, at de spiser
olden? Det er blot nogle af de spørgsmål,
avlsprojektet skal finde svar på.
I staldene syd for Vejle er der i øjeblikket fem krydsningsvarianter. Hvilken
variant der vinder, eller om der overhovedet er grundlag for at starte en egentlig
nicheproduktion, vil først blive afgjort,
når grisene er blevet slagtet. Og først til
den tid skal man også have fundet et nyt
navn for den vindende krydsning.
- Jeg vil mene, at vi kan sende de
første grise til slagtning umiddelbart
i starten af det nye år, siger Roald Koudal.
Derefter vil kødet blive sendt til nærmere
analyse og til en smagsvurdering hos
professionelle kødsmagere.
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DANISH CROWN
FORENKLER REGLERNE
Enkel og nem afhentning med DC Logistik
Alle andelshavere, der kan samle et helt
læs, vil fremover blive præmieret i en
ny og forenklet udgave af DC Logistik.
Størrelse på et helt læs afhænger af
vognmandens bilstørrelse og skal være
på mindst 145 svin. Samtidig bortfalder
kravet om, at der skal være mindst 90
procent hele læs per år. Det er hovedelementerne i en justering af DC Logistik,
som netop er blevet besluttet af Danish
Crowns Svineproducentudvalg (SPU) og
som træder i kraft den 23. november.
- DC Afregning er på mange måder en
omfattende ændring, og vi har fra starten
forventet, at det ville blive nødvendigt
at justere på reglerne i et vist omfang.
Vi har nu identificeret de steder, der skal
justeres. Og her må jeg sige, at vores
logistikdel har været rigelig kompliceret,
siger formanden for SPU, Erik Bredholt
Siden Danish Crown introducerede
DC Afregning har mange andelshavere
tilmeldt sig de enkelte elementer i det
nye afregningssystem. Interessen for
kontrakterne har været stor, og især
sektionsvis levering er den model mange
anvender. Den største interesse har
været samlet omkring DC Logistik, hvor
mange vil udnytte mulighederne i hele
læs-ordningen.
- Alle kan nu fremover gøre brug af
ordningen – uanset om man kun kan
fylde en hel bil en gang i mellem eller
man gør det hele tiden. Derudover gør vi
det muligt, at biler i mellemstørrelsen i
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en overgangsperiode fortsat kan bruges
frem til udgangen af 2011, forklarer Erik
Bredholt.
Med forenklingen vil der kun være én
streng i systemet, og derfor skal man
ikke tilmelde sig en særlig ordning med
”hele læs” for at få adgang til denne
præmie. Mængdereguleringen forbliver
principielt uændret, og alle, der kan fylde
én af vognmandens biler – forudsat
at disse kan tage mindst 145 svin - får
bonus for helt læs.
Hvis der ved afhentning af et eller
flere hele læs er en restmængde her ud
over, starter mængderegulering af restmængden nu forfra ved -13 kr./stk.
Modellen sikrer, at alle producenter får
samme tillæg ved levering af helt læs,
og alle producenter der leverer et antal,
der ikke er helt læs trækkes med samme
beløb i mængderegulering.

Der vil fortsat være mulighed for at
køre med rullende tilmelding, hvilket
betyder tilmelding af svin 4 dage før
slagtning. Tilmeldingen skal ske via www.
landmandsportalen.dk.
Alle andelshavere får snarest besked
om sammensætning af den lokale
vognmands bilpark, og kan uge for uge
frit tilmelde ud fra de bilstørrelser der
indgår i vognmandens bilpark. Tilmeldingen danner grundlag for beregningen
af mængde- og læsregulering. Også i de
tilfælde hvor den faktiske afhentning af
praktiske årsager må ske med anden bil.
Læs mere om DC Afregning på
www.danishcrown.dk

Alle vil fremover kunne få præmie for hele læs i DC Logistik

DC Logistik
Antal svin
1-89
90-114
115-144
145-179
180-

Logistik
Bonus for hele
regulering kr/stk.
læs kr/stk.
-13
-11
-9
-7
-4

0
0
0
2
4
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SIKKER PRIS FOR DIN GRIS
EU-lovgivning og en ny brancheordning
sikrer, at afregningsgrundlaget er det
samme for din gris uanset dansk slagteri
– men ikke i forhold til udlandet.
- Det skaber tryghed hos producenterne, hvis de kan stole på, at slagteriet
følger nogle bestemte regler og er underlagt tilsyn. Producenterne har dermed en
høj grad af sikkerhed for, at de data, der
ligger til grund for afregningen er målt og
registreret korrekt og på samme måde
uanset slagteri.
Sådan siger Jesper Larsen, chefinspektør for Klassificeringskontrollen, der er
en uvildig organisation, der fører tilsyn
med, at EU-direktivet og DK-lovgivning
om vejning og klassificering af svin bliver
overholdt. Klassificeringskontrollen fører
tilsyn med en række brancheregler, der
supplerer EU-direktiverne.
Alle slagterier, der slagter over 200
svin om ugen, er underlagt EU-direktivet
og DK-lovgivningen, men det er frivilligt,
hvorvidt et slagteri er tilmeldt brancheordningen, og dermed følger de fastsatte
brancheregler. Danish Crown er tilmeldt
brancheordningen.
- De slagterier, der er medlem af
brancheordningen, indvejer for eksempel en so til samme vægt, fordi vi har
klare regler for, hvad man må skære
af inden vejning. Slagterier, som ikke
er medlem af brancheordningen, kan
derimod selv vælge at definere, hvad
de skærer af soen inden vejning, siger
Jesper Larsen.
Andre EU-lande er ikke underlagt
brancheordningens regler, men skal følge
EU-direktivet.
Men der kan være forskel på, hvordan
reglerne fortolkes, forklarer Jesper Larsen.
Søer er ikke nævnt i EU-direktivet, så her

er der stor forskel på, hvad man skærer
fra i de forskellige lande inden vejningen.
Hvad angår svin, er det også et
spørgsmål om fortolkning af EU-direktivet. I Tyskland tillader kontrolmyndighederne mere end for eksempel i Danmark
- Her er der blandt andet tradition for,
at man fjerner øjne og øregange inden
vejning.

Derfor er 80 kilo gris i Tyskland ikke
det samme som i Danmark, siger Jesper
Larsen, chefinspektør for Klassificeringskontrollen.
Læs mere om Klassificeringskontrollen
på www. klassificeringskontrollen.dk og
se blandt andet, hvilke slagterier, der er
medlemmer af brancheordningen.
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FREMRYKNING GIVER EKSTRA TILLÆG
TIL NOTERINGEN
Julen står snart for døren, og det betyder, at slagtningen af svin
i forbindelse med helligdagene skal planlægges. I år mister vi
fire slagtedage på grund af jul og nytår, og der vil blive fremrykket svin for at undgå udsættelser i starten af det nye år.
Derfor sænker Danish Crown vægtgrænserne med to kilo i både
uge 47 og 48. Og som noget nyt vil der blive betalt et noteringstillæg på 20 øre per kg i ugerne 48 og 49 for svin, der ligger
inden for basisvægten på 70 til 82,9 kg.
- Vi har i perioden op til jul en ekstra god afsætning på grund
af julehandlen. Derfor er der grundlag for at introducere et nyt
noteringstillæg, der forhåbentligt kan være med til at flest
mulige svin vil blive fremrykket, mens afsætningen er god,
forklarer Carsten Lehrmann, salgsdirektør i Svinekødsdivisionen.
Fremrykningen vil gælde fra uge 47, og det betyder, at der skal
tages godt med allerede fra uge 46. De gældende vægtgrænser
kan altid ses på www.danishcrown.dk

Juleslagtning
Vægtgrænser
uge
uge
uge
uge
uge
uge
uge
uge
uge
uge

Tillæg til notering
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3

86,9
84,9
82,9
82,9
82,9
82,9
82,9
85,9
85,9
85,9

0,20
0,20

De ændrede vægtgrænser og tillæg til noteringen på 20 øre gælder for alle grise i vægtintervallet 70-82,9 kg (ugerne 48 og 49)
undtagen,Bornholmergrise, Økogrise ,Frilandsgrise, Antonius
Producenter af disse grise vil få direkte besked vedr. fremrykning.

KUN LEVERINGSKLARE DYR KAN TILMELDES
Den rullende tilmelding har nu fungeret i omkring fire uger
og antallet af andelshavere, der er tilmeldt ordningen er
stigende. Desværre har der været nogle misforståelser
omkring tilmeldingsreglerne og nogle andelshavere har
tilmeldt to eller tre læs til afhentning om fredagen – uden
de dog alle har været klar til afhentning. Dyrene er så blevet
hentet mandag med en forventning om, at de bliver afregnet til noteringen fra den foregående uge.
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- Vi betragter det som en selvfølge, at man kun tilmelder
leveringsklare dyr. Men der har været et par tilfælde, som
gør det nødvendigt at understrege reglerne. Det er kun i de
tilfælde, hvor Danish Crown ikke kan hente dyrene, at de
afregnes i tilmeldingsugen. Er svinene ikke leveringsklare
den dag de er tilmeldt til, vil tilmeldingen blive flyttet til
slagtedagen, fastslår underdirektør i DC Ejerservice, Vagner
Bøge.
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NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER
SVIN

SØER

11

43

44

8,6

45

6,3

5

6,5

7

6,3

8,4

8,6

9
8,6

Skinkerne er svagt stigende med god efterspørgsel. Bove og nakker handles til stabile priser. Baconmarkedet er uforandret, dog hjælper
en stigende pundkurs de hjembragte priser.
Afsætningen til Kina, Japan og Rusland ligger
på et uforandret niveau med god efterspørgsel.

KR.

6,5

MARKEDSANALYSE

46 UGER

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

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 3. december.
I forbindelse med udbetalingen sker der samtidig en indbetaling på andelshaverkontoen på 15 øre/kg som led i den
vedtægtsbestemte konsolidering.
Afregningen med restbetalingen vil være andelshaverne
i hænde i løbet af uge 49, og andelshavere, der modtager
restbetalingen på check vil modtage afregning og restbetaling i uge 50.
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PRODUKTANSVAR – SPØRGSMÅL OG SVAR
Flere andelshavere har, siden vi i september bragte en artikel om produktansvar,
kontaktet Danish Crown for at få uddybet
reglerne. Derfor bringer vi kort her en
meget overordnet gennemgang af de
væsentligste forhold omkring produktansvar og forsikring.

Vi
ha ses
l M på
st Ag
an ro
d m
97 ek
07

Inden for ansvarsforsikring arbejdes med
to overordnede kategorier;
1) erhvervsansvar
2) produktansvar
Fælles for dem begge er, at du skal kunne
gøres ansvarlig for den skade som tredjemand kræver erstattet.
1) Erhvervsansvar - ofte kaldet bedriftsansvar - dækker under denne
overskrift skader som f.eks.
Ţ3BNNFSQFSTPOFS UJOHFMMFSEZS WFEGFKM
begået af dig selv eller dine ansatte.

Ţ4LFSWFEBULW¥HFMMFSGSJMBOETHSJTF
bryder ud af indhegningen på marken
og ødelægger naboens kornmark, golfbane, haver eller løber ud foran en bil.
Ţ4LFSWFEHSBWFBSCFKEFFMMFSKPSECFIBOEling, f.eks. ødelæggelse af kabler og
ledninger.
Bedriftsansvarsforsikringen dækker
typisk ikke skader forårsaget af defekter
ved de produkter, du bringer i omsætning.
2) Produktansvarsforsikringen, dækker
som navnet antyder skader forvoldt af
produkter, f.eks. skader som følge af;
Ţ4BMHBGTN¤HSJTFUJMBOEFOCFT¥UOJOH 
som smitter denne med f.eks. lungesygdom
Ţ,·CBGGPEFSTPNH·SEJOFEZSTZHF
slår dem ihjel, f.eks. på grund af forkert
blanding vitaminer/mineraler, her kan

NYT AFREGNINGSYSTEM
HVAD BETYDER DET?
Besøg vores stand på Agromek
og få klarhed over, hvad
systemet betyder for dig.
Er du kommende leverandør,
så besøg os for en snak om
hvilke tilbud Danish Crown
kan tilbyde.



du have et produktansvarskrav mod
foderleverandøren
Ţ.FEJDJOFSFEFHSJTFEFSMFWFSFTUJMTMBHUning, efter slagtning sker opblanding
med blod, kød, tarmsæt m.m. fra andre
leverandører
Under produktansvarsdækningen skabte
forsikringsselskaberne i 1987 en underkategori som kaldes ingrediens-/
komponentskade som ikke per automatik indgår i produktansvarsdækningen.
Almindeligt produktansvar er eksempel 1
ovenfor, hvorimod de to andre eksempler
kun vil være dækket af en forsikring med
udvidelse for ingrediens- og komponentskade.
Er der behov for yderligere uddybning kan
man kontakte administrerende direktør
hos DC Insurance Klaus Møller på 8919
2223.

Mød Danish Crown
på Agromek

Danish Crown deltager i efterårets Agromek i Herning
fra den 24. til den 28. november. Medarbejderne fra DC
Ejerservice står i år på en fælles stand sammen med
Hatting KS og SPF i hal M. Andelshavere og andre interesserede kan her få en snak om alt fra udleveringsstrategi til det nye afregningskoncept, DC Afregning.
På standen kan du sammen med konsulenterne fra DC
Ejerservice få individuel rådgivning med udgangspunkt
i dine tal og i din besætning.
Derudover vil der også være mulighed for at tale med
repræsentanter og medlemmer af bestyrelsen om den
aktuelle økonomiske situation og driften i Danish Crown.
Vel mødt i hal M – stand nummer 9707.

ejerservice@danishcrown.dk
www.danishcrown.dk
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NÅR KREATURERNE ALLE HEDDER ANGUS
Flere gange om dagen starter Christian Baun sin firhjulstrukne vogn. Fra
Svenskergården lidt syd for Nordby på
Fanø går turen ud til de mange parceller, hvor han har sit kvæg stående. I
alt 300 kreaturer passer han sammen
med sin søn Michael, der dog mest
tager sig af markerne og maskinstationen.
- Jeg har næsten altid haft Angus.
Det er en race, der egner sig godt til det

barske klima her på Fanø. Om sommeren driver jeg dem ned på strandengene, og om vinteren står de inde i
skoven, fortæller Christian Baun.
I dag skal han se til den store flok på
omkring 60 dyr, der går på en mark lige
ud til Vesterhavet.
Dyrene reagerer straks, da de hører
den velkendte lyd af det lille køretøj.
Flere kommer løbende for at se, om der
er lidt godt i spandene.

- De er næsten dresserede, siger
Christian Baun, mens han trækker den
store tyr i ringen. Og den følger med.
Christian Baun er sammen med
fem-seks andre de sidste aktive kvægavlere på øen. Selv var han den sidste
svineproducent, da han stoppede sidste
år. Og mælkebilen kommer da stadig,
fortæller han.
- Jeg var nødt til at stoppe på grund
af knæene. Jeg kunne ikke længere
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komme ind i grisehytterne ude på marken, siger han.
Grisene blev leveret til Friland, ligesom kreaturerne.
- Hvert år får jeg besøg af kontrollanterne fra Dyrenes Beskyttelse, og de
glæder sig til at komme herover. De siger,
det bliver ikke bedre i hele Danmark,
siger han med et stort smil.
Selv om færgen til øen går hyppigt, så
er den med til at gøre det mere vanskeligt at være landmand på Fanø.
- Transporten er dyr. Både foder og
korn koster ekstra, når det skal med fær-

gen. Og derfor forsøgte jeg med noget
billigere foder, da det var det højeste
niveau. Og det ærgrer jeg mig over nu,
fordi dyrene kom til at mangle proteiner
og blev for fede. Så det er jeg ved at
rette op nu.
Driften af Svenskergården foregår
sammen med hustruen, Bente, der tager
sig af alt det administrative. Hun er også
postbud. Og så tager hun sig af udlejning
af 20 heste og ponyer til turisterne.
Christian Baun har også hvervet som
øens strandfoged. Når vinden er i vest
og fyger hen over den flade ø, venter han

på, at den igen har lagt sig. Og så skal
strandene finkæmmes.
- Normalt tilfalder strandgodset
jo staten. Men vi har særstatus, så vi
beholder gevinsten, siger han.
Samspillet med den barske natur,
med vinden og med havet har altid været
en del af historien på Fanø. Det er også
en del af historien bag Svenskergården.
Den er opkaldt efter en svensk sømand
der led skibbrud i en storm. Han byggede
gården, lagde navn til den og bosatte
sig på øen. Det er mere end 100 år siden.
Men stadig en god historie på Fanø.

HJÆLP TIL GØDNINGSREGNSKABET
Det er blevet muligt at trække en rapport til dit gødningsregnskab 08/09. Danish Crown vejer langt hovedparten af alle dyr
ved slagt. Det giver mulighed for at bruge den vægt i forbindelse med gødningsregnskabet i stedet for den beregnede levendevægt, som du får oplyst via Dyreregistreringen.
Det kan medføre en mindre gødningsproduktion og dermed færre dyreenheder i produktionen, hvis levendevægten herfra
er mindre end den beregnede levendevægt.
Du finder rapporten via www.landmandsportalen.dk - Danish Crown og dernæst gødningsregnskab.

14 DC Update

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

SCAN-HIDE OVERTAGER DET SVENSKE
KONTROLLHUDAR INTERNATIONAL
Hudefirmaet Scan-Hide har overtaget
det svenske Kontrollhudar International (KHI) som bliver et 100 procent ejet
datterselskab af Scan-Hide. Samtidig
bliver den tidligere ejer af KHI, Scan AB,
andelshaver i Scan-Hide og får plads i
bestyrelsen.
- Vi er glade for, at det er lykkedes
at få en aftale i hus, der vil gavne både
de nye og de nuværende ejere. Med
konsolideringen af Scan-Hide bliver vi en
af Europas største forædlere af huder, og
det er et godt udgangspunkt for at agere
i et stærkt konkurrencepræget marked,
siger formanden for Scan-Hide, Lorenz
Hansen.
Med overtagelsen af KHI øger ScanHide råvaregrundlaget med 30 procent
og forventer at forarbejde 1,2 millioner
huder om året. KHI beskæftiger i dag 31

medarbejdere og forarbejder omkring
90 procent af huderne på det svenske
marked.
På længere sigt vil der ske en overflytning af en stor del af den svenske
produktion til Danmark, forklarer den
administrerende direktør i Scan-Hide,
Anders Autzen.
- Sammenlægningen betyder, at vi får
en volumen, der styrker os på afsætningssiden, så vi kan matche de store
kunder på både mængde og kvalitet.
Samtidig vil den samlede tonnage under
virksomheden øge vores konkurrenceevne betydeligt, siger Anders Autzen.
Kontrollhudar International
Kontrollhudar International har produktion i Varberg, hvor sortering og saltning
af råhuder foregår. Virksomheden blev

etableret i 1947. Stort set al produktion eksporteres. Virksomheden har 31
ansatte.
Scan-Hide
Scan-Hide er placeret i Vester Skerninge
og beskæftiger 95 ansatte med forarbejdning og salg af huder til eksport.
Virksomheden blev etableret i 1991 af en
række slagteriselskaber. Danish Crown
ejer i dag cirka 70 procent af selskabet.
Scan-Hide har inden for de senere år
oplevet en stor vækst, der har muliggjort
investeringer i produktionsapparatet, og
derfor er Scan-Hide en moderne virksomhed med en gennemmekaniseret fabrik
til saltning og til videre forarbejdning af
huder.
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MEDDELELSE FRA LANDBRUG & FØDEVARER

KONTROL AF BRUG AF UDLEVERINGSVOGNE
Rigspolitiets færdselsafdeling og Fødevarestyrelsens Rejsehold gennemfører
netop nu en kontrolkampagne af brugen
af udleveringsvogne ved udlevering og
transport af slagtesvin til slagterierne.
Kampagnen sker som led i Veterinærforliget. Nærmere informationer om veterinærforliget og transport af dyr findes
på Fødevarestyrelsens hjemmeside
Vejledning om brug af udleveringsvogne
til svin
Svin må opstaldes midlertidigt i udleveringsvogne i forbindelse med, at dyrene
transporteres væk fra besætningsområdet. I vejledningen dækker udtrykket
”udleveringsvogne” over vogne, der
bruges som led mellem stald og vognen
fra fx slagteriet (transportvognen).
Opdeling afhængig af færdsel
Krav til indretning af udleveringsvogne
og kontrol af udleveringsvogne opdeles i
tre typer afhængig af, om vognen færdes
på offentlig vej eller ikke.
Type 1
Udleveringsvogn som ikke færdes på
offentlig vej, men kun i nær tilknytning til
besætningsområdet.
Indretningen skal opfylde staldkrav, fx:
- Areal: 0,65 m2 pr. dyr (gns. vægt 85-110
kg)
- Vand: Permanent adgang til frisk vand.
Svin må opstaldes i denne type udleveringsvogne i højest to timer.
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Kontrol
Udleveringsvogne, type 1, er underlagt
de samme kontrolordninger og lovkrav
som stalde og vil bl.a. blive kontrolleret i
forbindelse med 5 pct.-kontrollen.
Type 2
Udleveringsvogn som krydser eller
færdes på offentlig vej med henblik på
smittebeskyttelse.
I denne situation er transporten
begyndt, og indretningen skal følge gældende lovgivning om beskyttelse af dyr
under transport.
- Gulvareal og ståhøjde skal passe
til dyrenes størrelse. Eksempelvis er
der krav om et areal på 0,42 m2 pr. 100
kg svin og en ståhøjde på 107 cm (gns.
vægt 100kg) på vogne uden mekanisk
ventilation ved transporter på mindre end
8 timer.
- Gulvet skal være skridsikkert og have
strøelse, så dyrene kan finde tørt leje. Der
må ikke forekomme flader med blankt
vand.
- Dyrene skal være egnede til transporten.
- Dyrene må ikke kunne komme til
skade eller påføres unødig lidelse ved
transporten.
- Transporttiden skal være så kort som
mulig.
Der er krav om, at transporttiden
bliver så kort som mulig. Opholdet i udleveringsvognen indregnes i den samlede

transporttid, som er max. 8 timer for
korte transporter.
Kontrol
Udleveringsvogne er underlagt de samme
kontrolordninger og lovkrav om færdsel
på offentlig vej og vil blandt andet blive
kontrolleret af politiet.
Type 3
Udleveringsvogne som bruges til direkte
flytning fra besætningsområde til transportvogn.
- Hvis udleveringsvognen kun bruges
til at transportere dyrene fra besætningsområdet og til et sted, hvor dyrene straks
flyttes over på en transportvogn, gælder
tilsvarende reglerne for beskyttelse af dyr
under transport, som nævnt for Type 2.
Generelt
Udleveringsvognen skal generelt placeres, så svinene beskyttes mod vejrliget.
Der skal være læ for vinden og ly for sol
og nedbør.
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DANSK KALV
ÅRSMØDE

ÅRSMØDE FOR KØDKVÆGSPRODUCENTER

Danish Crown og Kalveudvalget inviterer til møde med
andelshavere, der producerer Dansk Kalv. Mødet holdes mandag, d. 30.november kl. 12.00 i Messecenter
Herning, hovedbygningen, 1. sal.

Danish Crown og Kødkvægsudvalget inviterer til møde
for andelshavere, der producerer kødkvæg. Mødet holdes mandag, d. 30. november kl. 18.00 i Messecenter
Herning, hovedbygningen, 1. sal.

Dagsorden:
Middag
Velkomst ved formand for Kreaturudvalget
Peder Phillip
Valg af ordstyrer
Valg af stemmetællere
Orienteringer ved
- Fmd. for Kalveudvalget, Eilif Bigum
- Fmd. for Kreaturudvalget, Peder Philipp
- Direktør, Lorenz Hansen
- Afdelingschef Ejvind Kviesgaard
Debat af beretninger
Forslag af andelshavere til Kalveudvalget
7.Eksternt indlæg
Indlæg ved Claus Ravnsbo, Dansk Supermarked Fremtidige muligheder for Dansk Kalv 
8. Valg af andelshavere til Kalveudvalget
9.Generel debat
Eventuelt

Dagsorden:
Middag
Orienteringer ved
- Fmd. for Kødkvægsudvalget, Erling Christensen
- Fmd. for Kreaturudvalget, Peder Philipp
direktør, Lorenz Hansen
Debat af beretninger
Forslag af andelshavere til Kødkvægsudvalget
Modtager genvalg: Erling Christensen, Egil Kjær Sønderby, Jørn Højgård Sørensen, Søren Riis Vester, Ingolf
Vinding
Modtager ikke genvalg: Egon Bang Høgedal
Eksternt indlæg
Feedlots – muligheder og begrænsninger
Indlæg ved landskonsulent Per Spleth, Dansk Kvæg
Valg af andelshavere til Kødkvægsudvalget
Generel debat
Eventuelt

Tilmelding senest mandag d. 23. november 2009 på
8919 2400 - husk at oplyse CHR-nr.

Tilmelding påkrævet senest mandag d. 23. november
2009 på 8919 2400 - husk at oplyse CHR-nr.
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SÆSONNOTERINGEN STIGER YDERLIGERE EN KRONE
Kødkvægsungtyre mellem 271 – 360 kg
og kødkvægskvier under 14 måneder er i
stigende efterspørgsel.
Fra og med uge 45 øger Danish Crown
noteringen på kødkvægsungtyre under
24 måneder og kødkvægskvier under 14
måneder (formklasse R-/7 og højere)

ekstraordinært i vægtgruppen 271 – 360
kg med 1,00 kr. Det vil sige, at sæsonnoteringen er to kroner over den normale
basisnotering for kategorien.
Sæsonnoteringen forventes at
fungere til og med uge 50 2009. Baggrunden for den øgede notering er, at

PÆN INTERESSE FOR
DS-KVIER OG STUDE
Oksekødsdivisionen lancerede for kort
tid siden den nye kategori DS-kvier og
stude, og allerede nu mærker afdelingschefen i DC Ejerservice en stigende
interesse fra helt nye leverandører.
- Ved de seneste besøg i ERFAgrupper og kødkvægsmøder oplever jeg,
at der spørges ind til DS-kvier og stude.
Især for nye kreaturleverandører giver
det en god indgangsvinkel til at få afprøvet Danish Crown i praksis, siger Ejvind
Kviesgaard.
Afregningskategorien, DS kvier og
stude, som giver 2 kr over noteringen

i forhold til kvier og stude, der ikke
opfylder kravene, giver nye muligheder
i planlægningen for kvægsproducenter,
da kvier typisk skal op over 14 mdr for at
være slagteklare med hensyn til form og
fedme.
- Producenter, der ikke er andelshavere, kan med stor fordel kombinere levering af DS-kvier og stude med at blive
bonus-leverandør i op til et halvt år, hvor
leverandøren får 70 øre oveni Danish
Crowns notering – dog uden ret til efterbetaling, forklarer Ejvind Kviesgaard.

efterspørgslen på disse dyr overstiger
tilførslen i øjeblikket. Niveauet for
sæsonnoteringen hen over perioden kan
blive reguleret, fordi den er afhængig af
de hjembragte priser.

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

NY START PÅ DEN LINEÆRE VÆGTAFREGNING
Introduktionen af den lineære vægtafregning er nu blevet fastsat til ske efter
årsskiftet. Mere præcist den 4. januar vil
den nye glidende skala blive taget i brug,
oplyser afdelingschef, Ejvind Kviesgaard i
DC Ejerservice.
- Vi blev desværre ramt af nogle tekniske
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problemer, der ikke lige kunne løses på
en formiddag. Derfor har vi fastsat en ny
introduktion i starten af det nye år, oplyser afdelingschef, Ejvind Kviesgaard.
Når den nye afregningsmodel træder i
kraft vil der for ungtyre, kvier under 14
måneder, køer og restgruppen af kvier og

stude blive indført en lineær vægtafregning. Det vil sige, at der ved en bestemt
formklasse vil være præcise afregninger
på bestemte vægte.

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

TILLÆG PÅ KREATURER VED FRILAND
Økologi
Kategori
Ungtyre u/ 12 mdr.
Kvier og Stude

Tillæg til DC-notering
3,10 kr./kg1
6,25 kr./kg1
2,50 kr./kg1
5,50 kr./kg1
2,50 kr./kg1

Variabelt tillæg
Kontrakttillæg*

Køer
Restgruppe

Frilands-koncepter
Kategori
Friland Limousine (Unik)

Tillæg til DC-notering
Tyre-og kviekalve u/ 12 mdr.
Variabelt tillæg
Kontrakttillæg*
Variabelt tillæg
Variabelt tillæg
Variabelt tillæg

Angus Kødkvæg
Friland Kødkvæg (75 % race)
Friland Kødkvæg (Krydsninger)

1,25 kr./kg1
2,50 kr./kg1
0,75 kr./kg1
0,75kr./kg1
0,50 kr./kg1

*) Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg
1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav
Priserne er eksl. restbetaling.
Spørgsmål til koncepter, kontakt:
FRILAND, Marsvej 43, 8960 Randers SØ , Tlf. 8919 2760

KREATURNOTERINGEN
Formkode
Dansk Kalv
160 - 205 *Kg.

14
E

11
U

8
R

5
O

23,50

23,50

23,50

22,00

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.
221 - 260 Kg.
22,90
21,70 20,50
271 - 360 Kg.
25,90 24,70 23,50
DS-Kvier og Stude fra 14 til u 42 mdr *
230-340 Kg.
24,05 21,95
19,85

17,75

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
261 - 340 Kg.
22,05
19,95
17,85

15,75

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
over 360 Kg.
19,95 18,45 16,95
301 - 320 Kg.
18,35 16,85
15,35
241 - 260 Kg.
14,45
12,95
11,45

15,45
13,85
10,15

19,20
18,20

Uge 45
2
P

Ændr.
Øre/kg

Et alt for stort udbud kombineret med en lille
efterspørgsel er et dårligt udgangspunkt, når der
skal handles okse- og kalvekød.

**

16,50
15,50 +0/100
-

-

-

13,10
11,50
9,50

MARKEDSANALYSE

Situationen er da også den, at vi kun med nød
og næppe kan holde fast i priserne. Det gælder
alle markeder, både herhjemme og ved eksport.
I lighed med de seneste uger er det bagkødet,
der er mest under pres. Forkødet klarer sig lidt
bedre.

-

* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
Hele noteringen læses på www.danishcrown.dk
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MINISTER TIL BORDS MED DE MINDSTE

Tulip stod for den varme mad, da Indenrigsog Socialminister Karen Ellemann forleden
var i børnehave i Roskilde for at høre om
Børnehaven Firkløverens erfaringer med
institutionsmad.
Sammen med tre andre institutioner
i Roskilde Kommune, har Firkløveren i en
forsøgsperiode fået maden leveret af firmaet
Fru Hansens Kælder, der har Tulip som leverandør af pålæg samt varme og lune retter.
Det har været så positivt, at hovedparten
af institutionerne i Roskilde i løbet af 2010
får indført den model, og det skal de ikke
være kede af, lød budskabet samstemmende
fra børn, personale og forældrebestyrelsen.

- Der var meget skepsis hos forældrene.
Ikke mindst fordi Fru Hansens Kælder arbejder sammen med store firmaer som Tulip,
men vi er blevet meget positivt overraskede,
og vi har kun fået positive reaktioner, fortalte
forældrebestyrelsesmedlem Thomas Kyllesbech.
Også institutionsleder Kirsten Harpsøe
var glad for ordningen, der ifølge en evaluering fra Roskilde Kommune helt generelt har
betydet, at børnene har fået mere energi. Og
ifølge Kirsten Harpsøe, er også kræsenheden
blevet mindre.

