
  

   

Danish Crown Ejerservice, tlf. 89 19 19 20 

www.danishcrown.com                                                                                

Sådan servicerer 

Ejerservice dig 

 

 

  

  

                                                   

 

Ejerkonsulenter 
Er du i tvivl om, hvor du skal hen, er din ejer-

konsulent ofte svaret. Kontakt din ejerkonsu-

lent, hvis du har spørgsmål til dine tillæg, kon-

trakter, noteringen eller ønsker et møde. 

Du kan finde nummeret på din ejerkonsulent i 

toppen af din afregning 

 

 

Rådgivning 
Danish Crowns rådgivning kan hjælpe dig  

med at finde punkter, hvor din produktion  

kan forbedres. Vil du være en del af  

Danish Crowns rådgivningskoncept,  

så ring på 89 19 19 20 

 

 

Specialtelefon 
Ring til følgende hvis  

du har spørgsmål vedrørende: 

Salmonella: 89 19 22 71 

Afregning: 89 19 22 70 

Smågrisefinansiering: 89 19 19 21 

 

 

Ejerapp og ejerside 
På appen eller Ejersiden 

skal du indberette dine smågrise 

og tilmelde dine grise og søer til slagtning. 

 

 

Centralplanlægning 
Afdelingen for indtransport i Vejen kan hjælpe 

med spørgsmål om afhentning af dine grise. 

Du kan ringe til afdelingen på 76 96 46 00. 

 

 

Ejerservice 
Dagligdagens spørgsmål rettes til 

Ejerservice på 89 19 19 20. 

 

 

Ejer 

 

http://www.danishcrown.com/
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Centralplanlægning 

Daglig leder 

 

Henrik Pendorff 

hpe@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 81 
 Hovednummer 

76 96 46 00 

Team Nord Team Syd Team Øst 

 

Kirsten Søndergaard 

bs@bsgris.dk 

24 20 10 20 

Kreds 1 

 

Jørgen Matthiesen 

jorma@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 34 

Kreds 4  

Laila Jensen (Fyn) 

laije@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 31 

Kreds 5  

 

Per Laursen 

psl@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 38 

Kreds 2 

 

Frank Wolff 

frawo@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 33 

Kreds 4  

Martin D. Larsen (Sjælland) 

mdl@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 86 

Kreds 6 

 

Rene Reiffenstein 

renre@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 83 

Kreds 2 

 

Thomas Kirkegaard 

thki@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 39 

Kreds 4 
 

Peter Smedegaard (Lolland/Falster) 

pes@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 37 

Kreds 6 

 

Jens Peter Høhrmann 

jepho@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 85

 

Øko / Friland 

 

Søer 

 

Kim Jørgensen 

kijoe@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 73 

Kreds 3  

 Jens Peter Høhrmann 

jepho@danskgrisetransport.dk 

76 96 46 85 

 

 Kirsten Søndergaard 

 bs@bsgris.dk 

 24 20 10 20 

Kreds 1 

  

 

Per Laursen 

psl@danskgrisetransport.dk 

76 96 47 38 

  

 Laila Jensen 

 laije@danskgrisetransport.dk 

 76 96 47 31 

Kreds 2-6 

 

 

 Jørgen Matthiesen 

 jorma@danskgrisetransport.dk 

 76 96 47 34 

Kreds 2-6 

Selvkørere og 

specialgrise 

 

 Hanne Pedersen 

 hhp@danskgrisetransport.dk 

 76 96 47 36 

 

 

 

 Helle Jensen 

 hellj@danskgrisetransport.dk   

 76 96 46 82 

 

 

 

 

BORNHOLM 

Vognmandsfirmaet Lennert Ipsen 

56 49 81 01 

 

  

 

Gældende fra 1. februar 2023 
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Ejerkonsulenter 

 

 

1.april 2023 

  

      

Marie Gry B. Hansen 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 19 95 

Mobil: 23 64 16 23 

mgbh@danishcrown.com 

Anders Nørgaard 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 13 32 

Mobil: 40 21 57 60 

anno@danishcrown.com 

Kent Nedergaard 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 12 79 

Mobil: 24 78 02 29 

kenn@danishcrown.com 

Martin Villadsen 

Konsulent 

Specialproduktioner 

Tlf.: 89 19 12 84 

Mobil: 21 73 32 40 

mtv@danishcrown.com 

Jens Peter Nannerup 

Konsulent 

Øko og Friland 

Tlf.: 89 19 27 62 

Mobil: 40 15 98 31 

jpna@danishcrown.com 

Stella Nielsen 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 22 45 

Mobil: 30 69 62 23 

steni@danishcrown.com 

Manager 
Thomas Abildgaard Rasmussen 

Mobil: 21 71 77 35 

thara@danishcrown.com 
 

Martin Lyngby Larsen 

Konsulent 

Mobil: 24 85 56 21 

malyl@danishcrown.com 

 

  

 

 

Torben Lyngsø 

Konsulent 

Mobil: 26 86 91 56 

toly@danishcrown.com 
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Faglige konsulenter 

 

 

 
  

1. marts 2022 

  

      

Marie Gry B. Hansen 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 19 95 

Mobil: 23 64 16 23 

mgbh@danishcrown.com 

Anders Nørgaard 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 13 32 

Mobil: 40 21 57 60 

anno@danishcrown.com 

Kent Nedergaard 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 12 79 

Mobil: 24 78 02 29 

kenn@danishcrown.com 

Martin Villadsen 

Konsulent 

Specialproduktioner 

Tlf.: 89 19 12 84 

Mobil: 21 73 32 40 

mtv@danishcrown.com 

Jens Peter Nannerup 

Konsulent 

Øko og Friland 

Tlf.: 89 19 27 62 

Mobil: 40 15 98 31 

jpna@danishcrown.com 

Stella Nielsen 

Konsulent 

Tlf.: 89 19 22 45 

Mobil: 30 69 62 23 

steni@danishcrown.com 

 

Ole Lund 

Konsulent 

Mobil: 26 86 91 09 

oluni@danishcrown.com 

Jes Callesen 

Konsulent 

Mobil: 21 54 04 41 

jesca@danishcrown.com 

 

 

Per Knudsen 

Konsulent (+ Sverige) 

Mobil: 30 55 93 26 

peknu@danishcrown.com 

 

 

Simon Kvartborg 

Konsulent 

Mobil: 20 72 70 47 

simkv@danishcrown.com 

 

Kristian Jensen 

Manager  

Mobil: 21 55 75 42 

krije@danishcrown.com 

 

 

Marianne Bisbjerg Christensen  

Konsulent 

Mobil: 21 25 72 80 

mabch@danishcrown.com 
 

 

 

Lisette Poulsen 

Konsulent 

Mobil: 40 14 69 56 

lispo@danishcrown.com 

 

 

Preben Rohde Rasmussen 

Konsulent 

Mobil: 21 14 03 85 

prras@danishcrown.com 

 

Heidi Boel Bramsen 

Konsulent 

Mobil: 26 86 91 13 

hbobr@danishcrown.com 
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Smågriseindberetning 

Målet er at lave den bedst mulige prognose over til-

førslen af slagtegrise til Danish Crown 9 til 12 uger 

frem i tiden. Dette er for at optimere indtransport, 

slagtning og forbedre salget, og dermed øge indtje-

ningen og den løbende notering.   

 

Det skal du gøre 

Indberet eller tjek op på at SPF har indberettet kor-

rekt, senest 8 dage efter indsættelse i slagtegrise- 

eller klimastalden. Vær OBS på, at grisene ikke skal 

indberettes igen ved flytning til slagtegrisestalden, 

hvis de er sat til prognosen ved indgang i klimastal-

den. Indberetning kan gøres via ejerapp, ejersiden 

eller Danish Crown Data.  

 

Vigtigt omkring automatisk indberetning fra 

SPF  

Ønsker man at SPF skal indberette 7 kg. grise, kon 

taktes Ejerservice/DCKART. 

Indberetning af 7. kg grise er kun en fordel, hvis 

alle disse forventes leveret til slagt ved Danish 

Crown. Sælges nogle fra ved f.eks. 30 kg. skal de 

ikke indgå i Danish Crowns prognose, og det er der-

for vigtigt, at de sorteres fra i smågriseindberetnin-

gen.  

 

Det er også muligt helt at fravælge indberetning fra 

SPF, og selv stå for indberetningen. Så kommer 

hverken 7 eller 30 kg. grise ind automatisk. Kontakt 

Ejerservice DC Kart, hvis du ønsker at framelde ind-

beretninger fra SPF.  

 

 

 

Ved korrekte indberetninger opnås der 10 

øre/kg i indberetningstillæg 

Tillægget udbetales løbende på den enkelte af-
regning.   
 
Danish Crown foretager på baggrund af de til-
meldte grise til slagtning en ugentlig kontrol af 
om indberetningen har været korrekt og kræver 
tilbagebetaling af de forudbetalte 10 øre/kg., 
hvis:  

• gennemsnittet af 5 ugers leverancer falder 

uden for +/- 30 % i forhold til prognosen. 

• smågrise er indberettet eller antallet ændret 

senere end 8 dage efter indsættelsen (rettelser 

i daglig tilvækst, dødelighed og udleverings-

strategi ændrer ikke i dit indberetningstillæg). 

 

Det er vigtigt at pointere, at det udelukkende er an-

delsejerens ansvar, at indberetningerne er korrekte, 

også hvis indberetning fortages af andre, f.eks. via 

SPF ’s automatiske overførsel, eller ved hjælp af en 

medarbejder i Ejerservice (se også ”Vejledning for 

korrekt smågriseindberetning”). 

 

Husk altid at tjekke om oplysningerne er kor-

rekte 

Uanset om det er SPF indberetninger eller egne ind-

tastninger, er det vigtigt at tjekke løbende om prog-

nosen passer. På ejersiden findes et link til 

Dashboard, hvor du kan se din prognose og en over-

sigt over dine indberetninger under menupunktet 

”Prognose”. Oplysningerne opdateres hvert kvarter i 

tidsrummet 7:00 og 21:00.   

 

 

 

 
 

 

1. oktober 2022 
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Multigrisen 

Basismodel for afregning af slagtegrise 

til Danish Crown. 

Grise leveret inden for basisvægt på 72,0 – 96,9 kg 

slagtevægt, afregnes uden vægtfradrag. 

Det er altid tilmeldingsugen – dagen hvor grisen 

er tilmeldt til afhentning – der danner grundlag for 

afregningen. 

 

Fordel for producenten 

• Stort basis-vægtinterval op til 96,9 kg. 

• Mulighed for høj slagtevægt. 

• Bedre kapacitetsudnyttelse på smågrisene. 

 

OBS: miljøgodkendelsen kan begrænse en højere 

slagtevægt. Kontakt Ejerservice for vejledning. 

 

 

Kødprocent  

58,2 – 62,1 % +10 øre/procentpoint 

58,1 Basis 

56,1 – 58,0 % -10 øre/procentpoint 

54,1 – 56,0 % -15 øre/procentpoint 

47,1 – 54,0 % -25 øre/procentpoint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer.   

Vægt, kg Vægtfradrag 

0-34,9 Ingen notering 

35,0-44,9 -6,00 

45,0-53,9 -5,00 

54,0-58,9 -4,00 

59,0-59,9 -3,00 

60,0-60,9 -2,75 

61,0-61,9 -2,50 

62,0-62,9 -2,25 

63,0-63,9 -2,00 

64,0-64,9 -1,75 

65,0-65,9 -1,60 

66,0-66,9 -1,45 

67,0-67,9 -1,30 

68,0-68,9 -1,15 

69,0-69,9 -0,50 

70,0-70,9 -0,50 

71,0-71,9 -0,50 

72,0-  

  

  Basis 

   

   

           -96,9  

97,0-97,9 -0,25 

98,0-98,9 -0,70 

99,0-99,9 -1,15 

100,0-100,9 -1,80 

101,0-101,9 -1,90 

102,0-103,9 -2,00 

104,0-109,9 -2,50 

Fra 110,0 - So notering 

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres 

til so-slagteri, og vil blive afregnet efter so-notering. 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. maj 2023 
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Logistik – slagtegrise 

Logistik er den omkostning der betales for at få afhentet grise. 

Prisen for en afhentning er: 

Betaling pr. afhentning Kr. 400 pr. stop. 

Betaling for læssetid Kr. 540 pr. time (9 kr/min) 

Afhentning af grise, hverdage mellem 16:00 og 06:00  + 4 kr/gris 

Afhentning grise lør-, søn- og helligdage + 6 kr/gris 

 

• Der betales for den tid der bruges på at læsse og køre mellem ramper og adresser. 

• Ved samlet afhentning på flere ejendomme betales kun for et stop, mod betaling af intern køretid og samlet 

læssetid (9 kr/min). 

• Samlet afhentning gælder ved sammenkobling af flere ejendomme med samme ejer og naboaftale godkendt 

af Danish Crown Ejerservice. 

Afhentning 

• Der tilmeldes til afhentning 3 arbejdsdage (inden kl. 13) før afhentningsdag. 

• Der er mulighed for afhentning alle hverdage, medmindre man har en specialproduktion. 

 

Services  

Tom/ren bil fra slagteriet, ved mindre end helt 

læs 

Kr. 400 

Afhentning på bestemt klokkeslæt Kr. 200 

Tom/ren bil, første læs på dagen Kr. 500 

Tom/ren bil, første læs mandag Kr. 600 

Tilkørselsforhold der kun muliggør afhentning 

med forvogn 
Kr. 400 

1. oktober 2022 
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Sammenkobling af ejen-

domme med forskellig ejer 

(Nabo-aftale) 

 

Mulighed for flere selvstændige leverandører at lave hele læs og opnå besparelser på stop-penge, 

efter samme regler som én Andelsejer med flere ejendomme. 

 

• En og samme nabo koordinerer. 

• Individuel tilmelding. 

• Stop-penge 400 kr/læs uanset antallet af afhentningssteder. 

• Skriftlig kontrakt mellem naboer og Danish Crown. 

• Der betales for køretid mellem ejendommene. Takst: 9 kr/minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oktober 2019 
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Flex-levering af slagtegrise 

Fleksibilitet i et logistiksystem er vigtigt. Med Danish Crown flex-levering får du mulighed for at tjene den 

besparelse som systemet opnår gennem den øgede fleksibilitet. 

 

• Tillæg på 2 kr pr. gris. 

• Basisvægt 72,0 - 96,9 kg. 

• Normale over- og undervægtsfradrag. 

• Til rådighed for ”efterfyldning” af læs. 

• Deling af læs. 

• Retten til særlige krav bortfalder. 

• Afhentning +/- en uge. 

 

 

Husk 

• En kontrakt pr. CHR-nummer. 

• Kun til Andelsejere som ikke får tillæg via Danish Crown Mængde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer. 

4. april 2021 
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Gruppevis levering 

af slagtegrise 

Med en aftale om gruppevis levering til Danish Crown kan slagtegrise leveres uden individuel mærkning. 

 

Fødevarestyrelsen har stillet en række krav med det formål at sikre fuld sporbarhed. Dette betyder, at gruppevis 

levering kun kan ske under følgende forudsætninger: 

 

• Besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering. 

• Besætningen har egne smågrise eller fast omsætningsaftale af smågrise med én besætning. 

 

• Besætningen har underskrevet en kontrakt med Danish Crown Ejerservice om gruppevis levering af slagte-

grise. 

•  

• Kun hele læs kan leveres uden tatovering. 

• Helt læs p.t = 198 stk. 

• Leveres der undtagelsesvis ikke hele læs f.eks. ved tømning af sektion, skal grisene tatoveres. 

• Separat transporterede grise (f.eks. brokgrise) skal altid tatoveres. 

• Kun muligt til slagtestederne Horsens, Sæby og Blans. 

 

• Hvis Danish Crown finder det nødvendigt at transportere grisene til et andet end dit faste slagteri skal det 

accepteres, og grisene skal tatoveres. 

 

• Ved selvtransport skal køretøjet være udstyret med godkendt GPS -udstyr til registrering af rute, og trans-

porten registreres via MapFleet. 

 

Yderligere oplysninger og evt. aftale om gruppevis levering sker ved henvendelse til Danish Crown Ejerservice 

Anders Nørgaard 8919 1332. 

1. maj 2021 
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Mængde – slagtegrise 

• Mængdetillægget beregnes på basis af de løbende leverancer i regnskabsåret. 

• Nulstilles ved start af nyt regnskabsår.  

• Udbetales med afregningen og stiger altså i løbet af regnskabsåret, i takt med at man leverer flere grise. 

 

Trin Vejledende antal grise pr. år (v. 85 kg) Årsleverance, A-kg Tillæg øre/kg 

1 1 – 6.999 85 – 594.999 0,00 

2 7.000 – 11.999 595.000 – 1.019.999 3,70 

3 12.000 – 15.999 1.020.000 – 1.359.999 5,05 

4 16.000 – 19.999 1.360.000 – 1.699.999 7,30 

5 20.000 – 23.999 1.700.000 – 2.039.999 10,90 

6 24.000 – 27.999 2.040.000 – 2.379.999 14,60 

7 28.000 – 31.999 2.380.000 – 2.719.999 18,30 

8 32.000 – 35.999 2.720.000 – 3.059.999 21,90 

9 36.000 – 39.999 3.060.000 – 3.399.999 25,50 

10 40.000 – 50.363 3.400.000 – 4.280.854 29,20 

11                                                           50.364 –             4.280.855 –      ∞ 14,60 

    

 

• Der er fastsat et loft på 14,60 øre/kg. I gennemsnit af den samlede årsleverance. Det betyder, at hvis man 

lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det sam-

lede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 14,60 øre/kg. 

Forklaring: 

Leveres der 1.200.000 kg i regnskabsåret, så udgør mængdetillægget: (1.019.999 – 595.000 kg) x 3,7 øre/kg. + 

(1.200.000 kg. – 1.020.000 kg) x 5,05 øre/kg = kr. 24.814. Eller svarende til ca. 2,0 øre/kg. i gennemsnit på alle 

leverede kilo.  

1. oktober 2022 
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UK-produktion (TWA) 

Specialproduktion med tillæg for alle godkendte grise. 

Godkendte grise: 

• Basisvægt som multigris: 72,0 – 96,9 kg. 

• UK-tillæg indenfor intervallet 72,0 – 96,9 kg. 

• Kødprocent mindst 55,1 %. 

• Leverandørnummer fuldt læsbart. 

• Ej salmonellaniveau 3 eller pålagte restriktioner 

på grund af PRRS. 

• Ingen besætningssygdomme m/betydning for af-

sætningen af kødet. 

 

Hovedkrav: 

• Produktionsforhold skal overholde gældende 

”Produkt standard for produktion af Englands-

grise” fra VSP. 

• Danish Crown og den uafhængige kontrol (p.t. 

Baltic Control) skal have adgang til besøg i besæt-

ningerne. 

• Startkontrol og årligt kontrolbesøg betales af pro-

ducenten. 

• Smågrise- og slagtegriseproducent UK-godkendt. 

• Løsgående søer i løbe- og drægtighedsafdeling. 

• Foder indeholdende blodprodukter og animalsk 

fedt må ikke anvendes. 

• Fast griseringsaftale mellem smågrise- og slagte-

griseproducent. 

• Aftale m/Danish Crown om UK-produktion af 

slagtegrise. 

 

 

 

Gennemsnitlig godkendelsesprocent Danish Crown, 

ca. 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer. 

Vægt, kg Vægtfradrag Tillæg 

0 – 34,9 Ingen notering  

35,0 – 44,9 -6,00  

45,0 – 53,9 -5,00  

54,0 – 58,9 -4,00  

59,0 – 59,9 -3,00  

60,0 – 60,9 -2,75  

61,0 – 61,9 -2,50  

62,0 – 62,9 -2,25  

63,0 – 63,9 -2,00  

64,0 – 64,9 -1,75  

65,0 – 65,9 -1,60  

66,0 – 66,9 -1,45  

67,0 – 67,9 -1,30  

68,0 – 68,9 -1,15  

69,0-69,9 -0,50  

70,0-70,9 -0,50  

71,0-71,9 -0,50  

72,0 -  

U
K

 –
 t

il
læ

g
 

 

Basis 
 

 

 

          -96,9  

97,0 – 97,9 -0,25  

98,0 – 98,9 -0,70  

99,0 – 99,9 -1,15  

100,0 – 109,9 -1,80  

101,0 – 101,9 -1,90  

102,0 – 103,9 -2,00  

104,0 – 109,9 -2,50  

110,0- So-notering  

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres til so-slagteri, 

og vil blive afregnet efter so-notering. 

8. maj 2023 
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Alt ind – alt ud 

med rådgivning 

Kontrakten Alt ind – Alt ud forudsætter kontrakt på 

rådgivning med Danish Crown Rådgivning, samt op-

gørelse af E-kontrol på holdniveau. 

 

Kontrakten bygger på samarbejde og opfølgning med 

den enkelte Andelsejer, med det ene formål at styrke 

den enkelte griseproducents bundlinje. 

 

• Konsekvent Alt ind – Alt ud produktion på ejen-

domsniveau. 

• Rådgivning. 

• E-kontrol. 

• Vægtmaske tilpasset Alt ind – Alt ud. 

• 3 ugers gennemsnitsnotering. 

• Prioritering hos SPF ved køb af puljegrise. 

Betalingsmodel: 

Betalingen følger Danish Crowns Rådgivningspakker. 

Grise pr. år Pakke I 

2 besøg/år 

Pakke II 

4 besøg/år 

Pakke III 

4+2 besøg/år 

Første 2.000 0,63 kr/stk 1,25 kr/stk 1,88 kr/stk 

2.001 – 3.000 2,49 kr/stk 3,74 kr/stk 4,99 kr/stk 

3.001 – 4.000 1,88 kr/stk 2,49 kr/stk 3,12 kr/stk 

4.001 – 0,63 kr/stk 1,25 kr/stk 1,88 kr/stk 

Maksimal betaling pr. år: 

 6.200 kr 12.500 kr 18.700 kr 

 

Betaling er pr. gris leveret i de enkelte intervaller. 

F.eks. er betalingen for de første 2.000 grise 0,58 

kr./stk. i pakke 1. De næste 1.000 leverede grise i 

samme år koster 2,31 kr/gris osv. Hver pakke har en 

maksimal årlig pris, som nulstilles ved afslutningen 

af Danish Crowns regnskabsår. 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer.   

 

Multigrisen AIAU med 

rådgivning 

 

Vægt, kg Vægtfradrag  

0 – 34,9 Ingen note-

ring 

Ingen notering  

35,0 – 44,9 -6,00 -5,00  

45,0- 49,9 -5,00 -4,00  

50,0 – 52,9 -5,00 -5,00 
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53,0 – 53,9 -5,00 -5,00 

54,0 – 54,9 -4,00 -4,00 

55,0 – 55,9 -4,00 -4,00 

56,0 – 56,9 -4,00 -4,00 

57,0 – 57,9 -4,00 -4,00 

58,0 – 58,9 -4,00 -4,00 

59,0 – 59,9 -3,00 -3,00 

60,0 – 60,9 -2,75 -2,75 

61,0 – 61,9 -2,50 -2,50 

62,0 – 62,9 -2,25 -2,25 

63,0 – 63,9 -2,00 -2,00 

64,0 – 64,9 -1,75 -1,75 

65,0 – 65,9 -1,60 -1,60 

66,0 – 66,9 -1,45 -1,45 

67,0 – 67,9 -1,30 -1,30 

68,0 – 68,9 -1,15 -1,15 

69,0 – 71,9 -0,50 -0,50 

72,0 

 

 

Basis Basis  

 

 

97,9 

   

- 96,9    

97,0 – 97,9 -0,25 -0,20  

98,0 – 98,9 -0,70 -0,40  

99,0 – 99,9 -1,15 -0,60  

100,0 – 100,9 -1,80 -0,80  

101,0 – 101,9 -1,90 -1,00  

102,0 – 102,9 -2,00 -1,20  

103,0 – 103,9 -2,00 -1,40  

104,0 – 104,9 -2,50 -1,60  

105,0 – 105,9 -2,50 -1,80  

106,0 – 106,9 -2,50 -2,00  

107,0 – 107,9 -2,50 -2,20  

108,0 – 108,9 -2,50 -2,40  

109,0 – 109,9 -2,50 -2,60  

110,0 -  so-notering so-notering  

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres til so-slagteri,  

og vil blive afregnet efter so-notering.  

 

1. oktober 2022 

  



  

   

 15 

Antonius 

Produktion med særlige kvalitetskrav fra detailled-

det. ANTONIUS godkendte slagtegrise opnår tillæg. 

 

Godkendte grise 

• Kødprocent mindst 54,1 %. 
• Spæklag på mellem 0,8 og 2,10 cm. 

• Leverandørnummer fuld læsbart. 

• Ingen tillæg hvis kassation af delstykker. 

 

Det markedsbestemte tillæg, fastsættes månedligt 

af Danish Crown, på baggrund af den aktuelle mar-

kedssituation. Tillægget er på mindst 0,8 kr./kg. 

 

Særlige krav til produktionen 

• 30 % øget pladskrav til smågrise og slagtegrise. 

• Velstrøet lejeareal – dvs. strøelsen skal danne et 

        næsten dækkende areal, hvor alle grise kan        

        hvile samtidig. 

• Tidligst fravænning ved en alder på 28 dage. 

• 2 x tilbageholdelsestid ved medicinering. 

• Slagtegriseproduktion må kun modtage små-

grise fra ANTONIUS godkendt smågriseleveran-

dør. 

• Søer skal være løsgående også i farestalden. 

• Slagtegrise mindst 50% Duroc. 

 

Kontrol/Audit 

Der udføres årlig kontrol pt af Baltic Control. Kon-

trollen betales af den enkelte producent. 

Egenkontrol ifølge Kvalitetshåndbogen for ANTO-

NIUS. 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer. 

Vægt, kg          Vægtfradrag                        Tillæg 

0-34,9 Ingen notering  

35,0-44,9 -6,00  

45,0-49,9 -5,00  

50,0-53,9 -4,00  

54,0-58,9 -3,00  

59,0-63,9 -1,00  

60,0-60,9 -1,75  

61,0-61,9 -1,50  

62,0-62,9 -1,25  

63,0-63,9 -1,00  

64,0-64,9 -0,75  

65,0-65,9 -0,60  

66,0-66,9 -0,45  

67,0-67,9 -0,30  

68,0-68,9 -0,15  

69,0-69,9   

70,0-70,9 Basis  

71,0 – 71,9   

72,0 –    

    

75,0-79,9  +0,40 

80,0-   Markedstillæg på 

mindst 0,80 kr/kg 
97,9  

98,0-98, -0,25  

99,0-99,9 -0,70  

100,0-100,9 -1,15  

101,0-101,9 -1,80  

102,0-102,9 -1,90  

103,0-103,9 -2,00  

104,0-104,9 -2,00  

105,0-106,9 -2,50  

107,0-109,9 -2,50  

Fra 110,0 - So notering  

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres til so-slagteri, 

og vil blive afregnet efter so-notering. 

8. maj 2023 
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OUA griseproduktion 

Grise produceret uden brug af antibiotika fra fødsel 

til slagtning. 

Godkendte grise: 

• Basisvægt: 74,0-99,9 kg. 

• OUA-tillæg for godkendte grise i interval 74,0 

kg.-109,9 kg. 

• Leverandørnummer fuldt læsbart. 

Hovedkrav 

• Alle grise skal øremærkes ved fødsel. 

• Der må ikke anvendes antibiotika eller kemote-

rapeutika i foder, vand eller via injektion fra 

fødsel til slagt. 

• Der må ikke anvendes væksthormoner, hverken 

naturligt forekommende hormoner, syntetiske 

hormoner, brunstsynkronisering, beta-agonister 

eller andre syntetiske væksthormoner fra fødsel 

til slagt. 

• Behandling/forebyggelse af parasitter, samt an-

vendelse af vacciner og anden behandling af 

syge dyr er tilladt. 

• Grisene skal fodres med vegetabilsk foder fra 

fødsel til slagt. 

• Animalske biprodukter og animalsk protein (her-

under fiskemel) er forbudt. 

• Mælkeprodukter er accepteret. 

 

Grise der har behov for behandling med antibiotika 

skal behandles, øremærket klippes af og grisen fjer-

nes fra OUA-programmet. 

 

Rådgivning 

Alle slagtegrisebesætninger skal modtage Da-

nish Crowns rådgivning. Smågrise-producenter mod-

tager 4 årlige besøg sammen med besætningsdyrlæ-

gen, med fokus på OUA-produktion. 

 

 

 

 

Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer. 

Vægt, kg          Vægtfradrag                        Tillæg 

0-34,9 Ingen notering  

35,0-44,9 -6,00  

45,0-49,9 -5,00  

50,0-58,9 -4,00  

59,0-63,9 -3,00  

64,0-64,9 -2,00  

65,0-65,9 -1,75  

66,0-66,9 -1,50  

67,0-67,9 -1,25  

68,0-68,9 -1,00  

69,0-69,9 -0,75  

70,0-70,9 -0,60  

71,0-71,9 -0,45  

72,0 – 72,9 -0,30  

 73,0 – 73,9 -0,15  

 74,0 -  OUA-tillæg til 

   godkendte grise 

     99,9  p.t. kr/kg 1,20 

100,0-100,9 -0,25  

101,0-101,9 -0,70  

102,0-102,9 -1,15  

103,0-103,9 -1,80  

104,0-104,9 -1,90  

105,0-106,9 -2,00  

107,0-109,9 -2,50  

Fra 110,0 - So notering  

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres til so-slagteri, 

og vil blive afregnet efter so-notering. 

   

   

   

   

   

   

   

   

4. april 2021 
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Nyetableret 

slagtegriseproducent 

Er du nyetableret* som griseproducent, så er der flere fordele ved at vælge Danish Crown.  

Direkte indtræden som Andelsejer med efterbetaling. 

• Notering + 30 øre/kg første år og + 10 øre/kg andet år. 

• Udbetales årligt i forbindelse med restbetalingen. 

• Fra dag et, mulighed for at vælge mellem Danish Crowns kontrakter inkl. specialproduktioner 

(der kan være krav som skal opfyldes eller venteliste inden indtræden i nogle specialproduktioner). 

• Mulighed for finansiering af smågrise. 

• Garanteret betaling efter 7 dage som standard. 

• Fast kontaktperson. 

• Rådgivning de første 12 måneder uden betaling. 

 

 

 

 

 

 

 

*Til nyetablerede producenter henregnes ikke producenter, der tidligere direkte eller indirekte via et selskab 

har leveret slagtegrise. Intentionen bag ordningen er at hjælpe nyetablerede i gang. 

1. oktober 2019 
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Nyhustillæg  

 

Nyhustillæg gives til nybyggeri, hvor der sættes nyt fundament. 

• + 20 øre/kg i 60 måneder. 

• Gives på grundlag af leverancer af grise fra det nyopførte produktionsanlæg. 

• Udbetales årligt i forbindelse med restbetalingen. 

Bemærk: 

• Nyhustillægget følger CHR-nummer, og kan overdrages til anden Andelsejer. 

• Kan ikke kombineres med væksttillæg eller ombygningstillæg. 

• Udbetales ikke hvis Andelsejerskab opsiges. 

•  

•  

Lånetilbud 

• Mulighed for at låne kr. 650 pr. stiplads, til en rente på 7,0 % over 5 år. 

  

Marts 2023 
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Finansiering af                         

slagtegrisestalde 

 

 

Danish Crown valgte i 2019, at etablerer en låneramme på kr. 200 mio. til nye stalde, hvor andelsejere kunne 

låne til etablering af nye slagtegrisestalde.  

 

• Kr. 200 mio. til udlån til nye stalde. 

• Sikkerhed i efterbetalingen. 

• Tilbagebetales via efterbetalingen i op til 5 år.  

• Lånebeløb svarende til 2 års restbetaling, eller op til kr 650 kr. pr. stiplads. 

• Rente 7,0 % pro anno. 

• Pengeinstitut skal godkende aftalen og acceptere reservation af efterbetalingen. 

• Der skal oprettes et gældsbrev. 

• Udbetales ved indsættelse af de første grise. 

• Krav om rådgivning.  

 

• Samtidig mulighed for 20 øre pr. kg. i Nyhustillæg. 

 

• Danish Crown skal give forudgående lånetilsagn på baggrund af følgende dokumentation fra  

andelshaver: 

1. Plan over byggeri af nye stalde til slagtegrise incl. miljøgodkendelse, forretningsplan og budget. 

2. Aftale om finansiering af slagtegrisestald mellem Danish Crown og pengeinstitut. 

3. Gældsbrev. 

4. Kontrakt på Danish Crown rådgivning.  

 

• Låneansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelsen af ovenstående dokumentation. 

• Byggeri igangsat seneste 6 måneder efter tilsagn, ellers bortfalder tilsagn.  

 

 

 

Kontakt Danish Crown Ejerservice på tlf. 89 19 19 20 for yderligere information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2023 
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Ombygningstillæg 

Ombygningstillæg gives til leverancer af grise fra ombygget produktionsanlæg. 

• + 10 øre/kg i 60 måneder. 

• Gives på grundlag af leverancer af grise fra det ombyggede produktionsanlæg. 

• Udbetales årligt i forbindelse med restbetalingen. 

• Et ombygget produktionslæg er et smågrise-, et malkekvægs- eller et kyllingeproduktionsanlæg som ombyg-

ges til slagtegriseproduktionsanlæg. 

• Ombygningstillæg forudsætter, at der ikke har været produceret slagtegrise i mere end 10 pct. af bygnings-

komplekset/den selvstændige bygning, som påtænkes ombygget, og at Andelsejeren dokumenterer, at der 

investeres minimum 500 kr./stiplads i forbindelse med den påtænkte ombygning. 

Bemærk: 

• Ombygningstillægget følger CHR-nummer, og kan overdrages til anden Andelsejer. 

• Kan ikke kombineres med væksttillæg eller nyhustillæg. 

• Udbetales ikke hvis Andelsejerskab opsiges. 

• Kun aftaler indgået efter 1. oktober 2022. 

1. oktober 2022 
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Finansiering af smågrise 

Danish Crown tilbyder Andelsejere finansiering af smågrise på særlige vilkår 

Smågrise på købekontrakt: 

• Oprettes ved indsættelse. 

• Modregnes i afregning ved slagtning. 

• Rentesats: p. t. 7,0 % p.a. 

• Adm. gebyr 1 kr/gris 

• Mærkning foretages af kontraktsælger  

Betingelser: 

• Danish Crown skal have gyldigt ejendomsforbehold 

• Der må ikke indsættes andre grise på CHR-nummer med kontraktfinansiering 

• Der udarbejdes E-kontrol, som skal tilgå Danish Crown 

• Der indgås rådgivningsaftale med Danish Crown Rådgivning 

• Kontraktgrise må ikke flyttes fra det CHR-nummer, som grisene er tilført i forbindelse med oprettelsen af 

kontraktfinansieringen uden forudgående aftale med Danish Crown Ejerservice 

• Danish Crown har til enhver tid uhindret adgang og mulighed for at tilse kontraktgrisene 

• Kontraktgrisene mærkes i overensstemmelse med Danish Crowns anvisning. 

 

 

Se næste side for yderlig information om salgsvilkår.  

Marts 2023 

  

Yderligere oplysninger og aftale om eventuel finansiering sker ved henvendelse til  

Danish Crown Ejerservice, Kartotek og Finansiering, tlf. 8919 1921. 
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Salgsvilkår (Kontraktgrise) 

1. oktober 2022  

 

 

 

 

 
     

1. Betaling og rente 

1.1. Købesummen forrentes med den af Leve-

randørselskabet Danish Crown AmbA (herefter 

benævnt Danish Crown) til enhver tid fastsatte 

offentliggjorte rente (herefter benævnt kon-

traktrenten), fra leveringsdagen og til betaling 

sker med daglig renteberegning og -tilskrivning. 

Køberen gøres udtrykkeligt opmærksom på, at 

kontraktrenten er variabel, og at rentesatsæn-

dringer også vil have virkning for nærværende 

kontrakt. 

1.2. Gebyr for oprettelse af købekontrakt fast-

sættes af Danish Crown og beregnes på grundlag 

af det leverede antal kontraktgrise. Gebyr vil 

blive trukket i første afregning efter kontraktens 

indgåelse. Ændringer i kontraktrentesats og ge-

byr for oprettelse afkøbekontrakt offentliggøres 

i Danish Crown’s ugentlige nyhedsbrev. 

1.3. Købesummen med tillæg af kontraktrenter 

m.v. betales, når de købte kontraktgrise leveres 

til slagtning hos Danish Crown, dog senest 4 må-

neder efter leveringsdagen. 

1.4. Danish Crown er berettiget til at modregne 

sit tilgodehavende, herunder købesummen til-

lagt kontraktrenter, gebyrer, udlæg, afholdte 

omkostninger m.v. i henhold til denne kontrakt 

i enhver udbetaling fra Danish Crown til køber 

eller tredjemand på vegne af denne. 

1.5. Enhver nedbringelse af mellemværendet 

anvendes først til dækning af kontraktrenter, 

gebyrer m.v. og dernæst til dækning af købe-

summen. 

2. Ejendomsforbehold 

2.1. Køber erklærer at have modtaget de købte 

kontraktgrise samtidig med underskrift på 

denne kontrakt. 

2.2. Ejendomsretten til de solgte kontraktgrise 

forbliver hos Danish Crown, indtil hele købe-

summen med tillæg af gebyr og kontraktrente 

og evt. andre forstrækninger til vikar, foder, 

dyrlæge m.v. samt andre uerlagte krav mod kø-

ber fra Danish Crown er uigenkaldelig betalt og 

modtaget af Danish Crown. Ejendomsretten 

omfatter til enhver tid kontraktgrisene og det, 

der træder i stedet for de købte kontraktgrise, 

herunder forsikrings- og erstatningssummer og 

andre surrogater samt deres og dettes værditil-

vækst og afkast, herunder kontraktrenter, ud-

bytter, lejeindtægter og ordinære og ekstraordi-

nære nedbringelser m.v.. 

2.3. Ved hel eller delvis indtræden i fast ejen-

dom og løsøre meddeles Danish Crown fuldmagt 

til for købers regning at deltage i møder angå-

ende udlæg og auktion, og alene at træffe bin-

dende beslutninger på købers vegne samt at 

modtage og kvittere for enhver ydelse, hvor fo-

revisning af dette dokument er tilstrækkelig le-

gitimation for Danish Crown som kreditor, også 

i forhold til tinglysningsmyndighederne. 

2.4. Køber skal omgående give Danish Crown 

meddelelse om ethvert forhold, som har betyd-

ning for Danish Crown’s ejendomsforbehold. 

3. Købers pligter 

3.1. Køber er forpligtet til: 

a) at holde de købte kontraktgrise brand- og ty-

veriforsikrede for minimum købsprisen og skal 

på anfordring dokumentere, at forsikring er teg-

net og præmien betalt ved forevisning af police 

og kvittering; 

b) at sikre en forsvarlig pasning af de købte kon-

traktgrise, herunder at holde de købte kontrakt-

grise i god og forsvarlig foderstand og stedse i 

kontraktperioden at opretholde den fulde be-

sætning, medmindre andet er aftalt og afregnet; 

c) at undlade at sælge, pantsætte eller i øvrigt di-

sponere over de købte kontraktgrise på en sådan 

måde, at tredjemand opnår rettigheder over 

disse; 

d) at give meddelelse til Danish Crown, hvis kø-

ber flytter eller på anden måde ændrer ejerstatus 

i forhold til bedriften; 

e) ikke at flytte de købte grise, medmindre 

skriftlig godkendelse på forhånd er indhentet 

fra Danish Crown; 

f) at give Danish Crown en kvartalsvis statusop-

gørelse og efterfølgende rapport overbesætnin-

gens størrelse på forlangende og en i hele kon-

traktperioden løbende adgang, evt. ved tredje-

mand udpeget af Danish Crown, til at besigtige 

de købte kontraktgrise; 

g) at give Danish Crown meddelelse, hvis nogle 

af de købte kontraktgrise dør, og da kontant at 

indbetale værdien af de dødekontraktgrise ud-

regnet efter gennemsnits købspris og/eller mar-

kedssalgsprisen, efter hvilken pris, der på døds-

tidspunktet er højst; 

h) ikke at sammenblande de købte kontraktgrise 

med andre for lægmand forvekslelige grise og 

stedse i kontraktperioden at holde besætningen 

mærket efter Danish Crown’s anvisninger. 

4. Ansvarsfraskrivelse 

4.1. For de leverede kontraktgrise ydes alene 

den garanti producenten måtte give. Danish 

Crown påtager sig intet ansvar eller nogen risiko 

for de solgte kontraktgrise, hvorfor køber ikke 

på grund af mangler eller nogen andre drifts-

mæssige eller lignende tabspåførende forhold, 

herunder indslæbning af smitte i købers besæt-

ning, kan gøre nogen misligholdelsesbeføjelse 

eller noget ansvar gældende mod Danish Crown. 

5. Købers misligholdelse 

5.1. Hvis køber ikke betaler købesummen og ge-

byr og kontraktrente som aftalt, hvis køber i øv-

rigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold 

til nærværende salgsvilkår eller hvis køber på 

anden væsentlig måde misligholder sine forplig-

telser som kontraktsparteller som Andelsejer, 

herunder misligholder sin leveringspligt er hele 

mellemværendet forfalden til øjeblikkelig beta-

ling og Danish Crown har ud over de sædvanlige 

beføjelser tillige de i pkt. 5.3. - 5.5. nævnte be-

føjelser. Manglende overholdelse af 3.1 b) er at 

betragte som væsentlig misligholdelse. 

5.2. Hvis køber standser sine betalinger, søger 

akkord, erklæres konkurs, afgiver insolvenser-

klæring, indleder gældssanering, såfremt kø-

bers dødsbo tages under behandling som offent-

ligt gældsfragåelsesbo, købers ejendom og/eller 

bedrift tages til brugeligt pant eller lignende, er 

hele (rest)købesummen med tillæg af kontrakt-

renter, gebyrer og evt. omkostninger forfalden 

til betaling, medmindre et evt. bo uden ugrun-

det ophold meddeler Danish Crown at ville ind-

træde i kontrakten. 

5.3. Betaler køber eller købers bo ikke det fulde 

mellemværende, er Danish Crown berettiget til 

på købers regning at bestille vikarhjælp, foder-

stof, dyrlægebehandling, vand, el og andre lig-

nende fornødenheder med henblik på at fore-

bygge vanrøgt og værditab for kontraktgrisene, 

at tage de solgte kontraktgrise tilbage eller på 

anden måde, råde over disse som en ejer råder 

over sin ejendom, men uden i øvrigt at overtage 

driften af ejendommen eller tage bedriften 

og/eller hele ejendommen til brugeligt pant, ef-

ter Danish Crown’s eget valg, og i øvrigt efter re-

alisering af værdierne at efteropkræve evt. reste-

rende mellemværende. Forpligtelser i forhold til 

det offentlige, herunder moms, told, skat og an-

dre afgifter påhviler alene køber, uanset dennes 

økonomiske og/eller fysiske vanskeligheder. 

5.4. Ejerråden, tilbagetagelse, hel eller delvis 

indtræden eller lignende fra Danish Crown’s 

side sker i mangel på aftale ved fogedens bi-

stand, uden at forudgående sagsanlæg er nød-

vendigt. Denne kontrakt kan derfor tjene som 

grundlag for fuldbyrdelse overfor køber og evt. 

selvskyldnerkautionister for købers betalings-

forpligtelse, jfr. Retsplejelovens §478, stk. 1, nr. 

5 og stk. 4 og efter Danish Crown’s eget valg via 

umiddelbar fogedforretning, jfr. § 596 ff. 

5.5. Danish Crown har frit valg mellem om kon-

traktgrisene straks skal slagtes eller om de skal 

overføres til tredjemands bedrift til opfedning, 

og om salget skal ske ved auktion eller under 

hånden. 

6. 6. Overdragelse 

6.1. Købers rettigheder ifølge denne kontrakt er 

uoverdragelige. Købesummen med tillæg af 

kontraktrenter m.v. forfalder derfor omgående 

til betaling, såfremt køber afhænder sin bedrift, 

medmindre anden aftale indgås med  

Danish Crown. 

7. Lovvalg og værneting 

7.1. Enhver tvist mellem køber og Danish Crown 

i anledning af denne aftale afgøres ifølge dansk 

lov og af byretten i Randers. 

7.2. Anmodning om tilbagetagelse af kontrakt-

grisene eller indtræden i henhold til kontrakten 

fremsættes overfor fogedretten på det sted, hvor 

kontraktgrisene opholder sig eller efter Danish 

Crown’s valg, ved købers hjemting/forretnings-

sted. 
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Salmonella 

Overvågningen af salmonella i grisebesætninger foregår ved stikprøveudtagning af kødsaftprøver. Grise der skal 

testes, udvælges automatisk på slagteriet. Afhængig af besætningens årsleverance af slagtegrise udtages kødsaft-

prøver af 60 – 100 grise pr. år pr. besætning. På baggrund af koncentrationen af antistof (værdi 1 – 200) bedøm-

mes den enkelte prøve som positiv eller negativ. Prøver på 11 eller derover er positive. Svartid ca. 10 dage. Re-

sultater kan ses på danishcrown.dk/ejer/administration/min profil. 

 

Indekset udregnes på baggrund af de 3 foregående måneders prøver. Seneste måneds resultat vægtes med 5, og 

der korrigeres i forhold til antal prøver udtaget. Findes der ikke prøveresultater de seneste 3 måneder anvendes 

prøveresultater, der er ældre, dog højest 12 måneder. 

Eksempel på beregning af salmonellaindeks 

 antal positive seneste måned *5 + antal positive forrige måned + antal positive for 3 måneder siden   

antal prøver seneste måned *5 + antal prøver forrige måned + antal prøver for 3 måneder siden 

Eksempel på prøveresultater (antistofkoncentration). Positive prøver er markeret med understreg-

ning. 

 Prøveresultat Antal positive Antal prøver 

Seneste måned 23, 35, 1, 9, 10 2 5 

Forrige måned 8, 54, 1 1 3 

3 måneder siden 11, 10, 1, 98, 1, 71 3 6 

Salmonellaindeks: 100 * (2*5+1+3)/(5*5+3+6) = 41,2 

Besætningen placeres derfor i niveau 2, men intet fradrag fordi indeks er under 45,0. 

Indeks og evt. fradrag træder i kraft for slagtninger fra og med den 10. hverdag i måneden. Datoer for niveau-

skifte kan findes på danishcrown.dk/ejer. 

 

For yderligere information om aktuelt fradrag for besætningen kontakt:  

Landbrug og Fødevarer på tlf. 33 39 44 11 eller Danish Crowns Salmonella Hotline 89 19 22 71. 

 
 Indeks Fradrag, % af afregningspris 

1 0 - 39,9 0 % 

2 40 - 64,9 2 % (indeks under 45 fritages for fradrag) 

3         65 - 100 4 % Tilmelding senest onsdag kl. 13.00, for hele den kommende uge.  

 

Hvis din besætning har været i niveau 1, i minimum 12 måneder før niveauskifte til 2 eller 3, vil den første 

måned være uden fradrag (gælder kun fra 1 til 2 eller 3, og ikke fra 2 til 3).  

  

Salmonellastatus i sobesætning – tjek CHR-nr. på spf-sus.dk 

Salmonella introduceres oftest i slagtegrisebesætninger via indkøbte dyr. Det er derfor en god ide at lave en fæl-

les strategi sammen med din faste smågriseleverandør. Sobesætninger kategoriseres med salmonellastatus A, B 

eller C. A er salmonella-negativ, og B og C er salmonella-positiv. Aktuel status ses på www.spf-sus.dk. 

1. januar 2022 

  

http://www.spf-sus.dk/


  

   

 24 

Produktansvarsforsikring 

Der er krav om produktansvarsforsikring ved leve-

ring af grise, søer og kreaturer til Danish Crown. 

Forsikringen kan tegnes gennem eget forsikrings-

selskab eller via den fælles forsikringsordning Da-

nish Crown på vegne af Andelsejerne har forhandlet 

på plads med if-forsikring. 

En produktansvarsforsikring skal: 

• Sikre dit ansvar for skader og tab, der påføres 

Danish Crown-koncernen, fra slagtedyret an-

kommer til slagteriet. 

• Gælde for leverancer til Danish Crown. 

• Forsikringssum på min. 5.000.000 kr. pr. 

skade og i alt pr. forsikringsår. 

 

Tilmelding if-forsikringsaftale:  

Tilmelding til produktansvarsforsikring (if-insu-

rance.com)  

Ved forsikring gennem if gælder bl.a. følgende: 

• Selvrisiko pr. skade på 40.000 kr. 

• Forsikringsperioden er 1-årig og præmien for-

falder til betaling den 1. april. 

• Betalingen opkræves af Danish Crown via af-

regningen, på vegne af if. 

• Ved ophør ingen refusion af præmie. Korrek-

tion i præmie for indmeldelses-måned i forhold 

til 1. april. 

 

Årsleverancer Præmie Selvrisiko 

Gruppe A: <1000 stk. Kr. 225 Kr. 40.000 

Gruppe B: 1001-3000 stk. Kr. 380 Kr. 40.000 

Gruppe C: 3001-7000 stk. Kr. 650 Kr. 40.000 

Gruppe D: >7000 stk. Kr. 1.200 Kr. 40.000 

se øvrige forsikringsbetingelser 

 

Forsikringsbetingelserne: www.if-insu-

rance.com/large-enterprises/extranet/danish-

crown-griseleverandor 

Årspræmien for forsikringen er inklusive admini-

stration, stempelafgift og afhænger af din samlede 

årlige leverance af slagtedyr (grise, søer og kreatu-

rer) til Danish Crown. 

 

Forsikringskravet gælder også ved prøveleverancer. 

Ved prøveleverancer på op til 1000 slagtedyr er 

præmien derfor kr. 225. Ved efterfølgende indmel-

delse korrigeres for allerede betalt præmie. 

I tilfælde af fejlleverancer: 

Ved tilfælde af fejlleverancer kontakt straks Da-

nish Crown på tlf. 89 19 19 20 (08.00-16.00) eller 

uden for kontortid på tlf. 24 66 11 09. Anmeld her-

efter skaden til dit forsikringsselskab. If-forsikring 

kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 08.30 - 

16.00 på telefon 36 87 45 39 eller online. 

Undgå fejlleverancer – eksempler på omkost-

ningsniveau i slagteprocessen. 

Fejlleverancer skyldes oftest medicinrester, fordi 

tilbageholdelsestiden ikke er overholdt. 

• Gris skudt på rampen (ingen regning). 

• Gris fundet i foldanlæg: slagtning, test og kas-

sation af pluks (mindre regning). 

• Slagtekrop i kølerum: test og kassation af større 

mængder pluks (større regning). 

• Slagtekrop i opskæring og videre forarbejdning 

(stor regning). 

• Fund af medicinrester, uden at Danish Crown 

er adviseret (bod på kr. 40.000 svarende til 

selvrisiko). 

• Slagtekroppe opskåret og afsendt til videre for-

arbejdning og krav om tilbagekaldelse af pro-

dukter (Danish Crown recall-forsikring finder 

anvendelse. Bod på kr. 40.000 svarende til selv-

risiko).  

 

  

1. oktober 2019 

 

 
  

https://www.if-insurance.com/large-enterprises/extranet/danish-crown-griseleverandor/danish-crown/ja-tak-svine
https://www.if-insurance.com/large-enterprises/extranet/danish-crown-griseleverandor/danish-crown/ja-tak-svine
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Returgris - standard eller egen

Aktive grise- og so-andelsejere har mulighed for at 

bestille returgris hjem til fryseren. 

 

Standardgris 

En standard retur bestilles ved at ringe til Ejerservice 

på 8919 2270 eller skriv til standardgrise@da-

nishcrown.dk og bestilling en uge før udlevering. 

 

Udleveres fra det ønskede slagtested enten onsdag 

eller fredag kl. 13-14. 

 

• 59,5 – 61 % kød. 

• Vægt 80-87 kg. 

• Spækmål 12-20 mm. 

• Længde 150-175 cm. 

• Modning 2 døgn. 

 

Optimal spisekvalitet. Lavere pris. Ingen speciel op-

mærkning, eller advisering af vognmand. Billigere end 

egen gris pga. enklere håndtering. 

 

Egen gris 

Ønskes egen gris retur bestilles (tilmeldes) via app-en 

”Ejer” eller på Ejersiden under ”Tilmelding af svin” 

vælg kategori ”Retursvin” og i ”Bemærkning til vogn-

manden” skrives udleveringssted og partering. 

 

Egen gris kan afhentes 2 hverdage efter slagtning eller 

mere hvis udleveringsstedet er et andet end slagteste-

det. F.eks. slagtning mandag – afhentning onsdag. 

 

Ud over normal mærkning med tydeligt leverandør-

nummer, skal det tydeligt fremgå, at det er en leve-

rance til returslagtning. Vognmanden skal have besked 

om, at der er tale om en returgris, samt afhentnings-

sted og parteringsmåde. 

 

 

 
 

Partering 

1. Uden partering (forende, midterstykke, skinke) 

2. Grovpartering (forende, kam, bryst, skinke, hoved, 

mørbrad, lever, hjerte og tarme) 

3. Luksuspartering (færdigpakket, opmærket klar til 

fryseren, uden hakket kød) 

 

Priser Uden partering Grovpartering Luksuspartering 

Standardgris* Kr. 185 Kr. 215 Kr. 360 

Egen gris Kr. 360 Kr. 405 Kr. 575 

*derudover betales i henhold til noteringen med tillæg 

for sidste 

kendte efterbetaling. 

 

 

Afhentningsstedet kontaktes for at sikre, at grisen 

er klar. 

Afhentningssted 

 

Telefon 

Herning  29371982 
Horsens 89192914 el. 23308595 
Kolding 8919-2791 / -3106 / -3319 
Odense (BC Catering) 6315-8849 / -8848 

Ringsted 89193099 

Rønne 56949421 

Skærbæk 8919-2266 / -2326 

Sæby 8919-3400 / -3422 / -3417 

Vejle (Tulip) 8910-5800 / -3054 

Aabenraa 89195953 

Aalborg 89192660 

  

1. oktober 2019 
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Rådgivning 

Danish Crown Rådgivning består af tre niveauer for sparring og opfølgning. For alle tre gælder det, at der betales 

via antal leverede grise. 

 

Systemet er baseret på, at man ved tiltrædelse får adgang til al den viden, Danish Crown Rådgivning kan levere. 

Er der viden, som ikke umiddelbart er tilgængelig, er Danish Crown behjælpelig med at finde den manglende 

viden og samarbejdspartner. 

 

Pakke 1  Pakke 2  Pakke 3 

Besøg 2 gange årligt  Besøg 4 gange årligt  Besøg 4+2 gange årligt 

• E-kontrol 

• Lev. strategi 

• Produktion 

• Foder 
• Hotline 

 • E-kontrol 

• Lev. strategi 

• Produktion 

• Foder 
• Hotline 

 • E-kontrol 

• Lev. strategi 

• Produktion 

• Foder 

• Hotline 
• Grupperåd.    

0 - 2.000 stk. 0,63 kr/stk.  0 - 2.000 stk. 1,25 kr/stk.  0 - 2.000 stk. 1,88 kr/stk. 

2.001 – 3.000 stk.  2,49 kr/stk.  2.001 – 3.000 stk. 3,74 kr/stk.  2.001 – 3.000 stk.  4,99 kr/stk. 

3.001 – 4.000 stk. 1,88 kr/stk.  3.001 – 4.000 stk. 2,49 kr/stk.  3.001 – 4.000 stk. 3,12 kr/stk. 

+ 4.001 stk. 0,63 kr/stk.  + 4.001 stk. 1,25 kr/stk.  + 4.001 stk. 1,88 kr/stk. 

        

 Max. 6.200 kr/år   Max. 12.500 kr/år   Max. 18.700 kr/år 

 

 

Hvis der er slagtegrise på mere end to sites, vil prisen stige med op til 30 % pr. pakke, ud fra en betragtning af at 

tidsforbruget øges, både til forberedelse og besøg. 

 

Hvis Danish Crown yder rådgivning ved både smågrise og slagtegrise med samme andelsejer, gives op til 50 % 

rabat på den billigste rådgivningspakke. Opgøres en gang årligt i forbindelse med Danish Crowns regnskabsaf-

slutning.  

 

Betaling er pr. gris leveret i de enkelte intervaller. F.eks. er betalingen for de første 2.000 grise 0,63 kr/stk. i 

pakke 1. De næste 1.000 leverede grise i samme år koster 2,49 kr/gris osv. Hver pakke har en maksimal årlig 

pris, som nulstilles ved afslutningen af Danish Crowns regnskabsår. 

 

 

1. oktober 2022 
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Produktionskoncept  

Slagtesvin 

I samarbejde med SEGES tilbyder Danish Crown Rådgivning – Produktionskoncept  Slagtesvin – til Andelsejerne. 

Igennem intensiv rådgivning, handlingsplaner, data og mål er det muligt at opnå et øget dækningsbidrag på 

mindst 20 kroner pr. gris.  

 

Hvad Indhold  

Teknik- 

besøg 

Ejer og teknikekspert deltager. Ved besøget gennemgår teknikeksperten foderproduktion, herunder 

fodersammensætning og foderanlæg. Værktøjer til produktionsovervågning opsættes og ejer og medar-

bejdere instrueres i dataopsamling herunder måling af foder og tilvækst fra dag 0-28 efter indsættelse.   

Opstarts-  

besøg  

Ejer, medarbejdere, rådgiver, second opinion og dyrlæge deltager. Tiltag og handlingsplan for besæt-

ningen udarbejdes og gennemgås.  

Opfølgning  Der gennemføres 3 årlige opfølgningsbesøg, hvor besætningen, produktionsresultater, data, tiltag og 

handlingsplan gennemgås og evalueres.  

Staldskoler  2 årlige staldskoler arrangeret af SEGES, hvor ejer og medarbejdere skal deltage. Der er besøg i andre 

besætninger som følger konceptet. Der er faglige oplæg, diskussion og sparring.  

Dataanalyse  Der bliver udarbejdes analyse af de opsamledes data med benchmark og adgang til eget dashbaord  

Krav til producenten 

Der bliver stillet følgende krav for at kunne deltage i produktionskoncept Slagtesvin 

• Du skal løbende overvåge produktionen ved at registrere 28 dages vejninger og aflæse foderdata 

• Der skal være en kalibreret elektronisk vægt til rådighed på bedriften.  

• Såfremt det er praktisk muligt, skal produktionen opgøres i hold/batch. 

• Det er landmands ansvar at data uploade de anviste steder. 

Hvordan adskiller Produktionskoncept slagtesvin sig fra  

almindelig rådgivning?  

• Fokus på handlingsplaner, tiltag, dataopsamling, dataanalyse og opfølgning af disse.  

• Der udføres et omfattende teknikbesøg, hvor besætningen minutiøst gennemgås, for at sikre at foderpro-

duktion, foderanlæg og værktøjer til dataopsamling fungerer optimalt.  

• Ved opstartsbesøget deltager en ekstra rådgiver som second opinion. Dette sikrer, at alle sider af produktio-

nen bliver belyst og diskuteret for at opnå den bedst mulige løsning.  

• Ekstra tid på opfølgningsbesøgene, så der er mulighed for at gå i dybden med produktionsresultaterne og 

analysere alle data, så den bedst mulige handlingsplan kan udarbejdes.  

• Løbende dataopsamling, som analyseres og vises i eget dashboard, hvor de deltagende besætninger bench-

markes.  

 

 

 

 

Produktionskoncept  Slagtesvin er udviklet af  SEGES, Danish Crown og de lokale svinerådgivninger og er efterprøvet 

som det bedste rådgivningskoncept til slagtegrise. I projektperioden er der leveret dokumenterede effektivitets-forbed-

ringer for 24 kr./gris.  

1. januar 2022  

  

 År 1 År 2-5 

Pris Kr. 28.200 Kr. 18.200 
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Smågrise-rådgivning 

Danish Crown Rådgivning - Smågrise leverer en specialiseret smågriserådgivning svarende til Danish Crown Råd-

givning - Slagtegrise, som fokuserer på staldbesøg og praktiske ændringer og tiltag der øger dækningsbidraget. 

Rådgivningsaftalen er baseret på, at man ved tiltrædelse får adgang til al viden Danish Crown Rådgivning kan 

levere. 

 

Danish Crown Rådgivning – Smågrise består af 2 niveauer for sparring og opfølgning. For begge gælder, at der 

som udgangspunkt betales efter antal søer i en sobesætning, eller efter antal indsatte grise i en ren 7-30 kg. eller 

7-115 kg produktion.  

 

Krav  

• Der udarbejdes produktionsrapport 

• Mindst 75% af smågrisene der ender som slagtegrise skal leveres til et Danish Crown Slagteri 

 

Pakke 1   Pakke 2  

4 årlige besøg   4+2 årlige besøg  

• Produktions-rapport 

• Produktion og sundhed 

• Foder og fodring 

• Hotline 

 
 

Sohold 

 <700 årssøer 

 700-799 årssøer 

 800-899 årssøer 

 900-999 årssøer 

 1.000-1.099 årssøer 

 >1.099 årssøer 

 

10.000 kr./år 

12.000 kr./år 

14.000 kr./år 

16.000 kr./år 

18.000 kr./år 

20.000 kr./år 

Smågrise uden sohold    

<24.500 smågrise 

24.500-27.999 smågrise 

28.000-31.499 smågrise 

21.500-34.999 smågrise 

35.000-38.499 smågrise 

 >34.499 smågrise 

10.000 kr./år 

12.000 kr./år 

14.000 kr./år 

16.000 kr./år 

18.000 kr./år 

20.000 kr./år 

 
• Produktions-rapport 

• Produktion og sundhed 

• Foder og fodring 

• Hotline 

 
 

Sohold 

 <700 årssøer 

 700-799 årssøer 

 800-899 årssøer 

 900-999 årssøer 

 1.000-1.099 årssøer 

 >1.099 årssøer 

 

15.000 kr./år 

18.000 kr./år 

21.000 kr./år 

24.000 kr./år 

27.000 kr./år 

30.000 kr./år 

Smågrise uden sohold    

<24.500 smågrise 

24.500-27.999 smågrise 

28.000-31.499 smågrise 

21.500-34.999 smågrise 

35.000-38.499 smågrise 

 >34.499 smågrise 

15.000 kr./år 

18.000 kr./år 

21.000 kr./år 

24.000 kr./år 

27.000 kr./år 

30.000 kr./år 

 

Hvis Danish Crown yder rådgivning ved både smågrise og slagtegrise med samme andelsejer, gives op til 50 % 

rabat på den billigste rådgivningspakke. Opgøres en gang årligt i forbindelse med Danish Crowns regnskabsaf-

slutning.  

 

1. oktober 2022 
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Produktionskoncept          

Smågris 

Danish Crown Rådgivning tilbyder Produktionskoncept Smågris til so- og slagtegriseholdere. Igennem intensiv 

rådgivning, handlingsplaner, data og mål er det muligt at opnå et øget dækningsbidrag på mindst 5 kr. pr. små-

gris. 

 

Pakke 3 

Hvad Indhold 

Opstartsbesøg Ejer, medarbejdere, rådgiver, second opinion og dyrlæge deltager. Tiltag og hand-

lingsplan for besætningen udarbejdes og gennemgås. 

Opfølgning Der gennemføres 3 opfølgningsbesøg år 1 og 4 opfølgningsbesøg år 2 (og efterføl-

gende), hvor besætningen, produktionsresultater, vejehold, data, tiltag og hand-

lingsplan gennemgås og evalueres. 

Erfamøder 2 årlige Erfamøder, arrangeret af Danish Crown Rådgivning, hvor ejer og/eller med-

arbejder deltager. Der er besøg i andre besætninger som følger konceptet. På mø-

derne vil der være faglige oplæg, diskussion og sparring med øvrige deltagere. 

Dataanalyse Der udarbejdes løbende benchmark på vejehold mellem deltagende besætninger 

 

Krav til producenten 

Der bliver stillet følgende krav for at kunne deltage i Produktionskoncept Smågris 

• Du skal løbende overvåge produktionen ved at lave vejehold med vejninger minimum dag 0, 14 og 21 

• Fravænningsvægten skal være baseret på faktiske vejninger 

• Der skal være elektronisk vægt til rådighed på bedriften 

• Der skal udarbejdes produktionsrapport for smågrise minimum på 3 måneders basis 

• Det er producentens ansvar, at data sendes og evt. uploades de anviste steder 

• Min. 75% af smågrise der ender som slagtegrise skal leveres til Danish Crown 

 

Hvordan adskiller Produktionskoncept Smågris sig fra almindelig smågriserådgivning 

• Fokus på tjeklister, handlingsplaner, vejehold, dataopsamling, dataanalyse og opfølgning på disse 

• Ved opstartsbesøget deltager en ekstra rådgiver som second opinion samt dyrlæge. Dette sikrer, at alle sider 

af produktionen bliver belyst og diskuteret for at opnå den bedst mulige løsning 

• Ekstra tid på opfølgningsbesøgene, så der er mulighed for at gå i dybden med produktionsresultaterne og 

analysere alle data, så den bedst mulige handlingsplan kan udarbejdes 

• Løbende dataopsamling i form af vejehold, hvor de deltagende besætninger benchmarkes 

• 2 årlige Erfamøder sammen med de deltagende besætninger 

 

 År 1 År 2 - 

Pris 32.500 kr. 20.000 kr. 

Ved rådgivning af både smågrise og slagtegrise på samme ejendom ydes 50% rabat på den billigste af rådgiv- 

ningerne. 

 

Produktionskoncept Smågris er udviklet af Danish Crown Rådgivning på baggrund af erfaringerne fra Produktionskoncept Slagtesvin, 

hvor Danish Crowns Rådgiverteam har haft flest besætninger og været med til at flytte producenterne mest. Derudover har vi udnyttet  

teamets erfaringer fra smågriserådgivning. 

1. oktober 2022  
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Levering af søer 

og sopolte 

Danish Crown tilbyder følgende ved levering og transport af søer og sopolte: 

• Afhentning på fast ugedag mellem kl. 8-16. 

• Sopolte afhentes sammen med søer og slagtes på soslagteri. 

• Afregnes til sonotering. 

• Tilmelding via Ejersiden under hver deres kategori. 

• Alle dyr over 50 kg. er efterbetalingsberettigede. 

• De leverede A-kg søer indgår i Danish Crown Mængde for søer. 

 

Ingen transportomkostninger ved levering af søer/sopolte 

 

 

Orner: Sonotering – 1 kr/kg. 

 

For søer, orner og store polte der afhentes i tidsrummet kl. 16:00 – 06:00 på hverdage, er der et tillæg på  

+ 20 kr/dyr. Lør- søn og helligdage er tillægget + 30 kr/slagtedyr. 

1. oktober 2022 
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Levering af søer, sopolte 

og restgrise på samme bil 

(dobbelt A-kontrakt) 

 

Mulighed for at transportere slagtegrise sammen med søer/sopolte. 

• Alle dyr afhentes på samme lastbil. 

• Slagtes på soslagteri. 

• Afregnes efter nedenstående tabel. 

• Tilmelding via App eller Ejersiden under hver deres kategori. 

• Restgrise tilmeldes som ”Store Polte”. 

• Alle dyr over 50 kg. er efterbetalingsberettigede. 

• De leverede A-kg søer indgår i Danish Crown Mængde for søer. 

• Kræver specialkontrakt med Danish Crown. Kontakt Ejerservice. 

 

Ingen transportomkostninger 

 

Vægt Afregningspris 

50,0 – 69,9 kg. Sonotering + 1 kr. 

70,0 – 89,9 kg. Sonotering + 1 kr. 

90,0 – 99,9 kg. Sonotering + 1 kr. 

100,0 – 106,4 kg. Sonotering + 1 kr. 

106,5 – 126,4 kg. Sonotering 

126,5 – kg. Sonotering 

 

Orner: Sonotering – 1 kr/kg 

1. juni 2020 
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Mængde – søer 

Danish Crown Mængde for søer er et tillæg der gives til søer og store polte tilført Danish Crown so-slagteri. 

 

Forklaring: 

For søer der er leveret i intervallet 1 kg – 34.999 kg gives der 0 øre/kg i mængdetillæg. 

For søer i intervallet 35.000 – 69.999 kg. gives der 25 øre/kg i tillæg o.s.v. 

 

Trin Vejledende antal søer pr. år (v. ca. 175 kg/so) Årsleverance, A-kg Tillæg øre/kg 

1 1 - 199 -34.999 0,00 

2 200 - 399 35.000 - 69.999 0,25 

3 400 - 599 70.000 - 104.999 0,30 

4 600 - 799 105.000 - 139.999 0,35 

5 800 - 999 140.000 - 174.999 0,40 

6 1000 - 1.199 175.000 - 209.999 0,45 

7 1.200 – 1.399 210.000 – 244.999 0,50 

8 1.400 – 1.599                                245.000 - 279.999 0,60 

9                                                            1.600 – 2.249                  280.000 – 481.248 0,70 

10                                                                     2.250 -                        481.249 - 0,50 

 

• Mængdetillægget beregnes på basis af de løbende leverancer inden for et regnskabsår. 

• Nulstilles ved start på et nyt regnskabsår. 

• De leverede kilo opsummeres løbende og tillægget udbetales løbende sammen med afregningen. 

• Det udbetalte tillæg stiger derfor løbende hen over året. 

• Der kan maksimalt opnås et tillæg på 50 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance. 

  

1. oktober 2019 

  



 

 

 33 

Danish Crown Data  

Danish Crown Data er Danish Crowns nye management system til vækstgrise fra fra-

vænning til slagt. Systemet indeholder bl.a. forskellige dynamiske nøgletal over pro-

duktionen, herunder dødelighed, fodereffektivitet, daglig tilvækst osv., som opdate-

res når data er tilgængelig. Derudover er der en økonomi sektion, hvor det er muligt 

at taste indtægter/udgifter, oprette budgetposter, vælge hvilken smågrisenotering der 

handles grise til osv. Alt sammen data, som kan gøre den e-kontrol der kan laves i Da-

nish Crown Data endnu mere præcis.   

 

Intentionen er altså at give Danish Crowns andelsejere en unik mulighed for at bruge 

et system, som på den ene side giver et dynamisk overblik over produktionen hver 

uge, og på den anden side giver mulighed for at lave de kvartalsrapporter eller hold-

opgørelser over griseproduktionen, man har været vant til fra tidligere programmer. 

Det betyder også, at hvis ikke man synes det dynamiske overblik over produktionen er 

interessant, kan systemet benyttes til blot at lave en e-kontrol. Med denne fleksibilitet 

er det ambitionen, at endnu flere andelsejere i Danish Crown vil benytte systemet.  

 

Danish Crown Data kan benyttes til at motivere og engagere medarbejdere gennem brug af dynamiske nøgletal. 

Ved at give de ansatte adgang til systemet, kan de registrere hændelser (eks. registrere døde grise) i stalden, når 

de sker. Dette kan gøres via den nyudviklede app til smartphones. Her kan de ligeledes se udvalgte nøgletal, og 

på den måde er medarbejderne altid synkroniseret med hvordan nøgletallene for produktionen udvikler sig.  

 

Registreringer foretages via appen, eller via det nyudviklede Dashboard som tilgås via Ejersiden. Der skal ikke 

installeres noget program, da Danish Crown Data kører over nettet.  

 

For at komme i gang med at bruge Danish Crown Data skal du tage fat i din rådgiver, eller ringe til Ejerservice på 

89191920. Det er også her du skal oplyse om du har en eller flere klimastalde du gerne vil have oprettet, samt 

hvilket CHR nummer de befinder sig på.  

 

Eksterne rådgivere (udenfor Danish Crown) kan ligeledes få adgang til at se dine data hvis du tillader det.  

 

 

September 2022 
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Dashboard 
 

Skab overblik over din slagtegriseproduktion – nemt og effektivt 

Danish Crowns Dashboard tilgås via Ejersiden og er tilgængeligt for alle Andelsejere i Danish Crown.  

Her kan du hurtigt og let finde nyttig viden om din griseproduktion på produktionsparametre, der har direkte 

indflydelse på dine økonomiske nøgletal.  

Rammer du prognosen? 

På Dashboard kan du også følge med i, hvordan Danish Crown forventer, at dine grise leveres baseret på de små-

griseindberetninger du har lavet i Ejer-appen eller på Danish Crown Ejerportalen. Du kan sikre dig, at du får de 

10 øre udbetalt, som du er berettiget til, ved at følge med på prognosesiden. Her kan du finde en graf, der over 

et fem ugers glidende gennemsnit (den røde linje) viser om du holder dig inden for det grå bonusområde. Gør du 

det, så er du berettiget til at beholde din indberetningsbonus. 

Følg med i dine afregningsdata 

Dashboardet indeholder ligeledes en afregningsside. Her kan du følge dine tillæg og fradrag i forhold til noterin-

gen. Samtidig kan du på ugebasis se hvordan din afregningspris har udviklet sig i forhold til noteringen. Afreg-

ningssiden giver ligeledes mulighed for, at du kan se vægtspredning, følge udviklingen i kødprocent osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2020  
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Danish Crown Data 

 Servicepakke 

Danish Crown Data Servicepakke underbygger Danish Crown Rådgivning, og skal bidrage til at sikre det bedste 

fælles datagrundlag og understøtte værdiskabelsen for Danish Crown’s Ejere.  

 

Servicepakken er et tilbud om hjælp til at holde data ajour, og dermed få et mere sikkert grundlag til at træffe 

beslutninger om ændringer i rutiner og tiltag i stalden. Servicepakken understøtter også driftslederens arbejde 

med ajourførelse af indtastning, opgørelse, deling af resultater mv.  

 

Premium: For dem der gør det meste selv, men som vil være sikre på at data er ajourført korrekt, og som på sigt 

måske kan klare sig selv.  

 

 

Standard 

• Telefonsupport 
 

Premium 

• 4 årlige e-kontroller 

• 6 årlige Teams-møder med en ejerkonsulent 

- opfølgning på data 

- benchmark 

• Telefonsupport 

 

 

 Gratis 
 

 4.500 kr/år.* 
 

Pakken betales ½ årligt.   

 

 

*Indtil 3 CHR-numre. Prisen dækker 4 årlige E-kontroller pr. CHR-nummer (12 i alt på et år). Derudover afreg-

nes 475 kr./time fort yderlige E-kontroller.  

 

  

Maj 2023 
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Benchmark 

Sammenlign med de bedste 

Vil du gerne være endnu bedre? Så start med, at finde ud af hvor din produktions- og indtjenings-      

effektivitet ligger, set i forhold til de bedste i branchen. 

I Danish Crown kan vi, som en del af dit Andelsejerskab, tilbyde dig en digital benchmark-løsning, du til en hver 

tid selv kan trække – kvit og frit!  

 

Du kan her, sammenligne dig med andre Andelsejere med samme størrelse og produktionstype som din egen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrene du kan benchmarke dig på er: 

• Kødprocent 

• Slagtevægt 

• Afregningspris i forhold til noteringen 

 

• Du vælger selv, om du vil sammenligne dig   

• med de bedste 25%, de bedste 10% eller alle   

• Andelsejere, inden for disse parametre.  

Brug resultaterne til at skabe målrettet udvikling i din forretning. Resultaterne fra benchmark kan du også bruge 

til at optimere, motivere og udvikle dine medarbejdere og din produktion, til at blive endnu bedre.  

 

Med en Danish Crown Rådgivningsaftale, kan du gå i dialog med din rådgiver om at forbedre de præsterende pa-

rametre for din egen produktion. 

 

Du finder Benchmark på Dashbord, ved at logge dig på Danish Crown Ejerportalen. 

 

Kontakt Danish Crown Ejerservice for at komme i gang og høre om mulighederne. Tlf. 8919 1920 

September 2020  
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Bæredygtighed 

Danish Crown skal være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030. Alle andelsejere certifi-

ceres, og sætter mål for CO2-reduktionen på deres bedrift.  

 

For at den enkelte leverandør kan følge med i udviklingen, har Danish Crown udviklet et værktøj, som løbende 

følger udviklingen hos leverandøren.  

 

CO2 udledningen kan følges på ”Ejer-niveau”. 

 

 

 
 

 

 

 

Eller man kan dykke ned på et CHR-nummer. 

 

 
 

 

 

Bæredygtighedstillæg 

Der tildeles 10 øre/kg i tillæg, for troværdige data indberettet til Danish Crown på Foderforbrug, dødelighed og 

daglig tilvækst.  

1. januar 2023 
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Danish Crown Erfagrupper 

 

Erfagrupper i Danish Crown består af 2 møder om året.  

Vi mødes på skift hos deltagerne.  

 

En typisk dagsorden for møderne kan være: 

• Gennemgang af problemstillinger i værtsbesætningen. 

• Vi følger skabelonen fra Produktionskoncept slagtesvin hvor vi, ud fra målsætningen, finder fokusområder i 

besætningen. Ejer/deltager fra værtsbesætningen prioriterer indsatsområder til sidst. 

• Benchmark af E-kontroller på tværs af gruppen. 

• Før mødes samles E kontroller ind, så der kan laves benchmark for gruppen. 

• Problemstillinger fra de deltagende besætninger diskuteres. 

• Alle deltagere skal have forberedt min. 1 problemstilling, som de ønsker ”andre øjne” på. 

• Benchmark på Dashboard af slagtetal og dynamisk tilvækst. 

• Vi vil i erfagrupperne lægge særlig vægt på de digitale muligheder for benchmarking. Dette på tværs i grup-

perne, men også med de andre dygtige leverandører til Danish Crown. 

• Aktuelt emne f.eks. hvad der sker på markedet for grisekød i øjeblikket. 

• Typisk indlæg fra en faglig rådgiver eller ejerkonsulent. 

 

Danish Crown står for forplejning. 

 

 

Kontakt Thomas Rasmussen, Danish Crown Ejerservice: tlf: 21 71 77 35, hvis det har interesse. 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2020 

  


