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En vanskelig
periode

K

ære andelsejer
Jeg skal ikke lægge skjul på, at
det har været en udfordrende
start på det nye år for vores fælles
selskab. Grisenoteringen har desværre haft en
nedadgående udvikling, som er udtryk for et
verdensmarked, og især et europæisk marked,
der kæmper med afsætningen. Heldigvis nyder
kreaturleverandørerne godt af høje afregningspriser for tiden.

Hvis behovet for ekstra likviditet melder sig,
er det muligt ved henvendelse til Ejerservice
at få en del af restbetalingen udbetalt aconto,
Danish Crown kan ligeledes være behjælpelig
med finansiering af smågrise. Derudover kan jeg
opfordre til at benytte vores rådgivning og vores
nye værktøj Danish Crown Data, så produktionen bliver strammet helt op.
Ejerservice melder om stor interesse for Danish
Crown Data, og det er positivt, at så mange af jer
har taget godt imod det. Vi har brug for endnu
flere, for det er samtidig noget af det, der skal
være med til at sætte skub i vores partnerskab
med DLG under overskriften ”Andelstanken 2.0”.
Her skal der findes 30 øre i værdikæden gennem
optimering, og for de af jer, som kunne være interesseret i at blive en del af den rejse, afholder
vi et seminar i samarbejde med DLG d. 15. marts,
hvor vi går helt i dybden med værdikæden.
Én ting er markedet, noget andet er driften. Alle
kræfter i Danish Crown er sat ind på at hente

“

Fokus er på
at få ned
bragt slagte
puklen, så
vi igen kan
levere den
afhentnings
service, vi
stiler efter.

Fokus er på at få nedbragt slagtepuklen, så vi
igen kan levere den afhentningsservice, vi stiler
efter. Stor tak til medarbejderne for at give en
ekstra hånd med nu, hvor slagtekapaciteten er
presset. Også tak til jer leverandører for at udvise
fleksibilitet.
Med venlig hilsen

Erik Bredholt, formand i Danish Crown

”
Leder

Markedssituationen for grisekød bliver vendt
mere i detaljer her i bladet, hvor Jais Valeur giver
et overblik over udviklingen og den aktuelle
status. Selvom det selvfølgelig ikke afhjælper
situationen her og nu, så er vi fortsat foran
EU-indekset, og den position skal vi fastholde,
når markedet vender igen, og noteringen stiger.

det efterslæb af grise, som vi kæmper med i
øjeblikket. Slagtevægten er på vej i den rigtige
retning, og der bliver gjort indhug i antallet
af udsatte grise uge for uge. Bestyrelsen har
besluttet at øge kompensationen for de længst
udsatte grise, så nogle andelsejere ikke bærer en
uforholdsmæssigt stor byrde ved at have grisene
gående længere.
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Bæredygtighedstallene er blevet
genberegnet i Danish Crowns nye LCA-model ud fra
en EU-godkendt metode. Derfor kommer der nye tal i
Dashboardet, som nu opdateres månedligt.

Nye bære
dygtighedstal
og funktioner
i Danish
Crowns
Dashboard
Tekst: Martin Christensen
Foto: Morten Fauerby

H

vis det ikke allerede er sket, så vil
Danish Crowns griseproducenter
snart kunne se, at deres bæredygtighedstal er blevet opdateret i
Dashboardet.

Gris

Tallene er nemlig blevet genberegnet i Danish
Crowns nye LCA-model, ligesom fremgangsmåden nu også lever op til EU-guidelines ved at
bruge den såkaldte PEF-metode til at beregne
klimaaftrykket. De nye tal viser, hvad den enkelte andelsejers samlede klimaaftryk er pr. kilo
grisekød i levende slagtevægt.
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- Udover, at tallene nu er udregnet efter
EU-guidelines og en mere præcis LCA-model,

Den største forskel
mellem den nye og
den gamle LCA-model
er, at der også nu
indregnes Indirect
land-use change. Det
betyder, at de nye tal
potentielt kan være
højere, men Danish
Crowns griseandelsejere er godt på vej
mod de 50 procents
reduktion i 2030.

opdateres tallene også månedligt fremover.
Den enkelte andelsejer kan fortsat se effekten
af de målsætninger, som han har sat sig for den
kommende periode. Det kan for eksempel være
ændringer i gyllehåndteringen, foderoptimering
eller noget helt tredje, siger Gustaf Bock, der er
director for sustainable farming i Danish Crown.

Tallene vil formentlig stige
Den største forskel i den nye LCA-model er, at
hele kæden nu for alvor er med i beregningerne,
fordi elementet Indirect land-use change er med
i modellen.
Det betyder, at mens den tidligere LCA-model
alene forholdt sig til det, der skete på den enkelte bedrifts areal, forholder den nye LCA-model
sig også til de elementer uden for bedriften, der
påvirker grisens klimaaftryk. Det er for eksempel produktion og transport af soja.
Derfor skal producenterne heller ikke blive overrasket, hvis de nye tal er højere end de gamle.
- Det vil være naturligt, at tallene stiger, fordi vi
har taget flere faktorer med i beregningerne, og
nogle af disse faktorer såsom soja vejer tungt i
regnskabet. Disse aftryk har vi jo kendt til, og
derfor kommer det ikke som en overraskelse,
men de er først med i tallene nu, fordi vi tidligere ikke har kunnet udregne det præcist nok,
siger Gustaf Bock.

Brug tallene i dialogen med
forretningspartnere
Selvom griseproducenternes tal vil stige i Dashboardet, er de samlet set godt på vej mod målet
om halvering af klimaaftrykket i 2030. Ser man
på gennemsnittet for grisene i Danish Crown
i 2021, var deres klimaaftryk rundt regnet 35
procent lavere end i 2005.

- Vi ved, at data og planer for bæredygtighed
fylder mere og mere for finansieringsinstitutterne, så hvis man er i dialog med banken, vil jeg
foreslå, at man bruger de nye tal i den dialog,
siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Danish
Crowns ejerservice.

Gris

Bæredygtighedsafdelingen og ejerservice i
Danish Crown opfordrer til, at man løbende gennemgår tallene og sætter mål for forbedringer.
For udover, at tallene kan bruges til optimering
af produktionen og sænke klimaaftrykket,
kan de også være værdiskabende, når der skal
aflægges regnskab, lægges budget og forhandles
kreditbetingelser.

5

Tekst: Jens Hansen / Foto: Red Star

Håb
forude trods
katastrofal
lav notering

Gris

Noteringen fik et nyt knæk i starten af januar,
selvom antallet af slagtede grise er på vej ned i Europa.
Det bør betyde bedre priser, men lige nu er det først
og fremmest COVID-19, der står i vejen.
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som en konsekvens af et udbrud af afrikansk
svinepest i Italien.
- Markedet gik nærmest i stå, da fundet blev
bekræftet. Vores sælgeres oplevelse var, at stort
set alt snak om ordrer til de kommende uger
og måneder stoppede. I stedet skiftede fokus til
handel fra dag til dag og uge til uge, fordi indkøberne øjnede muligheden for at presse prisen på
råvarerne ned, siger Jais Valeur.
Italien importerer omkring en million tons
grisekød, mens landet har en eksport ud af
Europa på omkring 125.000 tons årligt. Derfor
kan det virke paradoksalt, at et udbrud af afrikansk svinepest i Italien kan ryste markedet.
Forklaringen er, at Italiens eksport til lande
udenfor EU af tørrede skinker og pølsespecialiteter repræsenterer en meget stor værdi. I skrivende stund er alt eksport af grisekød fra Italien
ud af EU lukket ned. Der udstedes simpelthen
ingen eksportcertifikater.
Samtidig er der lige nu et stort udbud af grisekød i Europa, dels fordi der slagtes meget efter
jule- og nytårsperioden, dels fordi forbruget
altid er lavt i januar. Samtidig er corona-restriktionerne med til at begrænse den generelle
aktivitet lige nu.

- Vi ser et billede, hvor produktionen falder i
Tyskland og i Holland, ja faktisk mange steder i
Europa. Det samme gælder produktionen i USA
og i Kina. Det burde pege på et opsving i markedet, men lige nu er der alligevel et overudbud
i Europa. Det skyldes på den ene side et lavt
forbrug på grund af årstiden og ikke mindst
COVID-19. Samtidig mangler der udbenings
kapacitet i Europa, og det presser priserne ned
på de forender og skinker med ben, som skal
sælges hver eneste uge, fortæller Jais Valeur,
Group CEO i Danish Crown.
Så kort og præcist kan den øjeblikkelige situation på det europæiske marked for grisekød
beskrives. Det ændrer ikke på, at det kom som
et chok, da markedet i starten af januar gik i stå,

Da Italiens eksport af
tørrede skinker blev
sat i stå grundet ASF,
var det samtidig et stor
værdi, der blev taget
ud af markedet med
kort varsel.

“

Vendingen
kommer, når
indkøberne
får troen på
fremtiden
tilbage.

”

- Der er uden tvivl rigtig meget psykologi i det
pres, der er på priserne lige nu. Markedet var i forvejen velforsynet, og så sker der noget uforudset,
som udløser en bølge af pessimisme. Det er præcist det samme, vi i perioder ser på aktiemarkederne. Alle mister pludselig troen på fremtiden og
begynder at agere meget kortsigtet, og så falder
kurserne. Vendingen kommer, når indkøberne får
troen på fremtiden tilbage, siger Jais Valeur.
På den korte bane er det svært at se det berømte
lys for enden af tunnelen, men det er fortsat
forventningen, at markedet vil vende inden
sommeren.
- Det, der sker lige nu, er voldsomt. Der er ingen
i markedet, der er i tvivl om, at noteringerne
er langt under landmændenes fremstillingspris. Samtidig er det paradoksalt, at prisen på
grisekød kan være så lav, når stort set alle andre
råvarer er dyrere end længe. Personligt tror jeg,
vendingen kommer, enten når Europa smider
den tunge dyne af corona-restriktioner, eller
når foråret sætter gang i cafelivet, koncerter og
events. Men hvornår det bliver, tør jeg ikke spå
om, slutter Jais Valeur.

Gris

A

l logik tilsiger, at priserne på grise
kød lige nu burde være stigende,
men virkeligheden er en ganske
anden. Et udbrud af afrikansk svine
pest i Italien har rystet markedet i Europa i en
sådan grad, at den danske notering nu er på sit
laveste i mere end et årti.
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Tæt på afsætningen

Koncern
8

I de kommende udgaver af indsigt sætter vi fokus
på de andelsejere, der udgør AmbA-bestyrelsen. Vi starter
ved næstformand Asger Krogsgaard, der på gården ved
Ringkøbing bruger det meste af sin tid med at arbejde
for de danske landmænd.

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Red Star

Asger Krogsgaard har
repræsenteret kreds 3 i
bestyrelsen siden 2003.
Derudover har han flere
andre tillidshverv i branchen, der især centrerer
sig om markedet.

Når han skal sætte ord på bestyrelsens opgave
i Danish Crown, så handler det om at varetage
ejernes interesser.
- AmbA-bestyrelsen er den væsentlige bestyrelse
over mod mit landbrug og den langsigtethed,
der skal til her. Det er her, jeg er ejernes repræsentant og varetager mine kollegers interesser i
den investering, vi nu har i fællesskab i Danish
Crown.
- Vi har også et ansvar i at levere en konkurrencedygtig notering, fordi som det er blevet
nu, så er det Danish Crown, der alene sætter
noteringen, og derfor afgør virksomheden også,
om dansk griseproduktion er en succes eller ej.
Derfor sidder det også i maven på en, når man
tager en beslutning, at den er fundamentalt afgørende for rigtig mange landmænd og familier.
Derfor er det også helt vildt afgørende, at vi har
et sundt Danish Crown, og det tænker jeg meget
over i vores arbejde i AmbA, siger han.

Tæt på afsætningen
Asger Krogsgaard blev valgt til bestyrelsen i Danish Crown i 2003 og er dermed det næstlængst
siddende bestyrelsesmedlem efter formand Erik
Bredholt. Selvom det er 19 år siden, han blev
valgt ind i bestyrelsen, så er motivationen stadig
den samme.
- Jeg ville gerne i bestyrelsen, så jeg kunne komme tættere på min afsætningsvirksomhed, og
det er stadig motivationen i dag. Og kan jeg gøre

Tredje generation på gården Mogensgaard, der med integreret produktion
på 2.600 søer leverer 75.000 UK-grise
og frasælger 15.000 til nærmeste nabo
ved 30 kg. Driver 1.100 ha. og har 30
ansatte på gården.

“

Det sidder
også i maven
på en, når
man tager en
beslutning,
at den er
fundamentalt
afgørende for
rigtig mange
landmænd og
familier.

”

Gift med Dorthe Krogsgaard, som
arbejder fuld tid i administrationen
på gården. Sammen har de fire børn,
hvoraf de to er i gang med at kigge
på at overtage gården i fællesskab i
fremtiden.

en indsats for den, så vi måske kan flytte nogle
øre på noteringen, så er det med til at sikre både
min og mine kollegers bundlinje derhjemme.
Mange af de forretningsmæssige beslutninger
ligger i Danish Crowns A/S-bestyrelse, som
Asger Krogsgaard er medlem af i kraft af sit
næstformandsskab i AmbA-bestyrelsen. Her
sidder udover andelsejere også medarbejdere og
eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer fra det
danske og udenlandske erhvervsliv.
- Hvor AmbA tager sig af de landmandsvendte
beslutninger, er det forretningen, der fylder i
A/S. Her er Klimavejen et godt eksempel på
noget, som har fokus i forretningen, men også
påvirker ejerne, og hvor vi skal have hele værdikæden med. Der skal der være et stærkt samspil
mellem AmbA- og A/S-bestyrelsen, siger Asger
Krogsgaard.

Et branchemenneske

75.000
UK-grise leveres
der årligt fra
Mogensgaard.

30

så mange ansatte
har Mogensgaard.

Asger Krogsgaard tager imod i gårdens administrationsbygning, hvor meget af hans hverdag på
gården foregår. Det er ikke, fordi han bedre kan
lide kontorstolene end stalden, men efter 19 år i
Danish Crowns bestyrelse, er det blevet til tilpas
mange tillidshverv, at tiden med andet bliver
knap.
Asger Krogsgaard er udover sine tillidsposter i
Danish Crown også næstformand i Landbrug &
Fødevarer, formand for virksomhedsbestyrelsen,
formand for Danske Svineslagterier, formand for
Svineafgiftsfonden, og formand for Det Danske
Handelskammer (ICC).
- Som formand for Danske Svineslagterier og
takket være mine tillidshverv i L&F har jeg været
rundt i verden for at lave handelsfremstød

Koncern

J

ohn Deere Road ligger som en af de
sidste afstikkere fra Søndervig Landevej,
inden du ender på Vesterhavets strand
med udsigt over vandet. For enden af
grusvejen ligger Mogensgaard, hvor Asger
Krogsgaard som tredje generation sender grise
af sted til slagtning. Udover at være landmand
og andelsejer er Asger Krogsgaard næstformand
i Danish Crown AmbAs bestyrelse og dermed
det naturlige sted at starte, når indsigt i de kommende udgaver sætter fokus på de andelsejere,
der udover formanden udgør den landmandsvalgte bestyrelse i Danish Crown.

Asger Krogsgaard
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I maskinhuset er
langt den overvejende
del af traktorhjulene gule, og der
lægges ikke skjul
på præferencen, når
man drejer ind til
ejendommen af ”John
Deere Road”.

for Danmark med både politikere og kongehus.
Det er ting, som vi kan have svært ved at håndtere fra Danish Crown, men som vi kan håndtere
fra branchen. Det er alt fra branchesamarbejder
med engelske og svenske kolleger til frihandelsaftalen med Japan, hvor jeg sad som repræsentant for EU. De berøringsflader giver nogle
muligheder for at byde ind i bestyrelsen. Derfor
bliver det også en styrke, at vi er nogen, der
sidder med på tværs.
- Det er også noget, som jeg ville ønske, at alle
mine kolleger kunne opleve. At møde de mange
mennesker, som arbejder for dansk landbrug,
og se alle de containere, der stryger af sted. Det
bliver man sgu stolt af.

miljøtilladelser, men nu er jeg bevidst om, at
hver gang jeg laver en ændring, så ændrer det
mit aftryk. Vi er ved at renovere en stald med
ny ventilation, og det skal være med de rigtige
motorer med minimalt strømforbrug.
Derfor er han også i gang med at engagere sig i
endnu et andelsselskab – denne gang med knap
40 landmænd fra lokalområdet, som i fællesskab bygger et biogasanlæg. Samtidig er han
også ved at få fjerde generation på plads på gården, hvor de to sønner Mogens og Jesper allerede
er ved at lægge planer for generationsskiftet.
For Danish Crowns vedkommende forventer
han, at det bæredygtige fokus kan sikre mere
værdi for den danske gris.

Fremtiden

Koncern

Når Asger Krogsgaard kigger frem i tiden, er der
flere ting, der fylder. Både i Danish Crown og på
Mogensgaard. Begge steder er der dog ikke tvivl
om, at fremtiden er mere fokuseret på bæredygtighed, og den rejse glæder han sig til.
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- Vi er hele tiden i gang med at arbejde med
bæredygtighed, men det væsentligste er, at vi
er blevet bevidste om det. Før i tiden var det
kun over til kommunen, fordi det var et krav til

- Vi er en af dem med allerstørst omkostninger
pr. produceret kilo, og derfor skal vi sælge bedst
hos de kunder med størst betalingsevne. Det er
afgørende for, at mit landbrug også har en fremtid, og at mine aktiver har en værdi. Det kræver,
at vi er den fremmeste virksomhed sammenlignet med JBS, Smithfield og alle andre, og derfor
skal vi arbejde med klima og bæredygtighed, så
vi kan fortsætte med at få en merbetaling for
vores grise, siger han.

Fem hurtige
1
Hvornår fandt du ud af, du ville være landmand?
Jeg har aldrig tænkt andet. Jeg arbejdede lidt som
VVS-mand i en periode og overvejede uddannelsen, men jeg var
aldrig i tvivl om, at det var landmandsvejen. Jeg havde et job som
sælger ved Superfos-korn, men måtte jo erkende, at det
var landmand, jeg ville være.

3

2

Hvad er det bedste ved dit job?
Det er at se ting gro. Om det er ude på marken
eller inde i stalden. Når jeg er hjemme, så har jeg ofte
opgaven med at slukke lyset i stalden om aftenen, og noget
af det bedste, det er sådan en tur i farestalden, hvor søerne
føder nye grise. Det er en god oplevelse. At komme i marken
både når vi sår, og når vi høster. Der er en cirkulærhed i det,
så vi kører kornet ind til grisene, og gyllen gøder vi marken
med. Det giver mig en eller anden energi.

Hvorfor valgte du Danish Crown?
Det er faktisk et godt spørgsmål, for mine
egne drenge sidder faktisk og drøfter alle muligheder
på samme måde, som jeg gjorde. Jeg startede med 30
ha. og 100 søer, og der snakkede vi frilandsproduktion
med egen afsætning og gårdbutik, men når vi regnede
på det, så kunne man ikke lave mange grise, hvis de
skulle afsættes lokalt. Men efter mange analyser kom
jeg jo til, at den sikreste vej er gennem et større selskab, og i Danish Crown kunne jeg få afkastet. Det er
jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var det rigtige, for
så kan jeg koncentrere mig om at passe grise, som jeg
er god til, men jeg skal ikke ud og være
sælger i butikken. Der skal vi landmænd
gøre det, vi er gode til.

4
Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg ville gøre en forskel, så jeg kan være med til at
sikre og øge indtjeningen på mine grise, og det er fortsat
motivationen. Det er ikke for at få tiden til at gå, eller fordi
jeg kan lide at være i København, men det er jeg nødt til,
hvis jeg skal bidrage med mine opgaver.

Hvad ville dine medarbejdere
og kolleger sige om dig?
Jeg håber, at de siger,
at han arbejder for os.

Koncern
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Antallet af udsatte grise ved Danish Crown er lige nu ca. 300.000, og
det betyder, at nogle andelsejere oplever udsættelser for afhentning
på op til 14 dage. Med et dårligt bytteforhold mellem foder og notering
giver det tab for de andelsejere med længst udsatte grise, og derfor har
bestyrelsen valgt at øge vægtkompensationen midlertidigt.

Regler for
vægtkompensation
forbedres
midlertidigt
Tekst: Aske Gott Sørensen / Foto: Morten Fauerby

G
Gris

risea ndelsejere i Danish Crown bliver
nu ekstraordinært kompenseret for
nogle af de meromkostninger, der
har været ved at holde grisene længere i stalden med tilbagevirkende kraft til grise
slagtet i uge 1.
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- Der er flere faktorer, der gør, at vi lige nu har
en pulje af udsatte grise på omkring 300.000,
og det giver naturligvis forståelige frustrationer hos vores ejere. Det bliver forstærket af,
at omkostninger til at producere grise lige nu
stiger på både foder og energi samtidig med,
at noteringen desværre er faldet. Derfor bliver
kompensationsreglerne nu forbedret, så de ejere
med tunge, udsatte grise ikke bærer en uforholdsmæssig stor del af omkostningerne, siger
Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Danish
Crown Ejerservice.

Det betyder, at en andelsejer, der har leveret
grise med en gennemsnitsvægt over 90 kg.,
bliver kompenseret for tab på kødprocent samt
omkostningerne for at producere de ekstra kilo
ud fra en gennemsnitlig foderpris på 2,30 kr. pr.
kg. Kompensationen gives med tilbagevirkende
kraft fra uge 1, 2022, og dermed vil kompensationen også variere på baggrund noteringsudviklingen i perioden.
Er grisene leveret med en gennemsnitsvægt på
95 kg. og til en notering på 8,40 kr. pr. kg., er
kompensationen 7,25 kr. pr. gris. Er de leveret
til 8,10 kr. pr. kg., er kompensationen 8,25 kr. pr.
gris. Leveres de til en notering på 7,90 kr. pr. kg.,
er kompensationen 9,75 kr. pr. gris. (se eksempler i tabel her på siden)
- Der vil være ejere, der har foderpriser, som
både ligger over og under 2,30 kr. pr. kg., og det

Gennemsnitsvægten
på Danish Crowns
slagterier er faldende,
men indtil de udsatte
grise er slagtet op,
vil de længst udsatte
andelsejere få ekstra
kompensation.
Samtidig fastholdes
ventelisten for nye
andelsejere.

- Alle kræfter i Danish Crown er sat ind på at få
antallet af udsatte grise bragt ned, og det går
den rigtige vej. Slagtevægten er på vej nedad, og
derfor skal ordningen ses som et midlertidigt
værktøj til at sikre, at de andelsejere med mest
udsatte grise ikke rammes ekstraordinært hårdere end deres kolleger.
Reguleringen vil foregå ugentligt og første gang
i uge 5 med tilbagevirkende kraft og er også
gældende for specialgrise. Du kan se taksterne
her på siden.

“

Alle kræf
ter i Danish
Crown er sat
ind på at få
antallet af
udsatte grise
bragt ned.

”

Kompensation
Notering, kr. pr. kg.
Vægt kg

8,40

8,10

7,90

Ekstra kompensation, kr. pr. gris

91

1,41

1,71

1,91

92

2,84

3,44

3,84

93

4,29

5,19

5,79

94

5,76

6,96

7,76

95

7,25

8,75

9,75

96

8,76

10,56

11,76

97

10,29

12,39

13,79

98

11,84

14,24

15,84

99

13,41

16,11

17,91

100

15,00

18,00

20,00

Gris

vil afhænge af købstidspunkter, siger Nicolaj
Nørgaard, og fortsætter:
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Andelsejer Jonas Broholm overtog i sommer sine forældres gård med
griseproduktion, og selvom landbruget står over for en vigtig og stor klimaudfordring, er
han sikker på, at han sammen med sine kolleger er i stand til at løse den.

29-årige Jonas
tror på fremtiden for
danske grise
Tekst: Daniel Winther Pedersen
Foto: René Schütze

P

å Blakshøjgård lidt uden for Frederikshavn tror Jonas Broholm på en
fremtid for dansk griseproduktion.
Ellers ville den 29-årige landmand
ikke have overtaget forældrenes gård i sommeren 2021.
Jonas Broholm er tredje generation på Blakshøjgård, som er et landbrug, der med en integreret
produktion på 400 søer leverer cirka 11.000
grise om året til Danish Crowns slagteri i Sæby
12 kilometer fra gården.

Gris

Det afskrækker ikke Jonas Broholm, at dansk
kødproduktion i disse år er blevet et omdrejningspunkt i klimakampen. Danish Crown har
forpligtet sig til at reducere sit klimaaftryk med
50 pct. inden 2030, og inden 2050 skal vi kunne
producere grise klimaneutralt. Begge mål skal
Jonas Broholm være med til at indfri, og det er
han klar til.
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- Hvis man ikke er klar til at have fokus på
klima og bæredygtighed, skal man som 29-årig
lade være med at overtage et landbrug nu. Jeg
er fuldt ud bevidst om, at det er et nødvendigt
fokusområde for mig, der har en ambition om at
producere grise de næste 30-40 år, siger Jonas
Broholm.

“

Vi er allerede
gode til at
have fokus
på klima
og bære
dygtighed i
dansk grise
produktion,
men det er
ny viden og
teknologi, der
skal rykke os
endnu mere
fremad.

”

Jonas Broholm har store ambitioner for Blakshøjgård. Han vil gerne udvide. Både på antallet
af grise og på antallet af hektar, han dyrker
foder til grisene på.

Jonas Broholm Andersen overtog forældrenes gård d. 1. juli 2021.
Han er overbevist om,
at han skal producere grise mange år
endnu, og derfor skal
bæredygtighed være
en integreret del af
strategien.

Han har dog ikke travlt, og han vil tage det i
det rigtige tempo, så han sikrer, at det bliver
gjort rigtigt første gang. Der skal gøres mange
overvejelser, så jorden er den rigtige, og de nye
stalde er moderne og samtidig giver mening
økonomisk.
På samme måde har han det med bæredygtighedsarbejdet. Han holder sig opdateret via rådgivere, landbrugsmedier og kolleger, og når han
kan lave tiltag, som giver mening på hans gård,
så laver han dem.
- Jeg er nordjysk anlagt, så jeg forhaster ikke
store beslutninger. Sådan har jeg det også med
de ambitiøse og nødvendige klimamål, vi har sat
os i Danish Crown. Det er nogle store reduk-

tioner, vi skal præstere ude på gårdene, så jeg
tager det oppe fra og ned. Jeg kan ikke reducere
klimaaftrykket med 50 pct. i morgen, men hvis
jeg tager det ét skridt ad gangen, så kommer jeg
derhen inden 2030, siger Jonas Broholm.

Viden og teknologi er nødvendigt
I dag er 75 pct. af gyllen fra grisene er i gylletanke, der er overdækket, og der er lagt planer for at
få de sidste 25 pct. gylle overdækket. Samtidig er
han ved at lægge de planer for et nyt opvarmningsanlæg, hvor gyllen fra grisene i hans stald
skal varme gården op.
En af de store klimaposter ved at producere
grise er selvfølgelig foderet, og her har Jonas
Broholm stort fokus på at bruge data fra sin
produktion, så han kan lave mest muligt output
med mindst muligt input.
Derfor var lanceringen af Danish Crown Data,
appen hvor ejerne f.eks. kan indtaste hændelser i stalden og dermed få dynamiske data om
foderforbrug og tilvækst, glædeligt nyt for Jonas
Broholm.
- Danish Crown Data er et rigtig godt værktøj for
mig som griseproducent. For at udvikle min produktion er det afgørende at have data at optimere ud fra. Appen hjælper mig med at organisere
og bruge den data, jeg taster ind. Vi er allerede
gode til at have fokus på klima og bæredygtighed i dansk griseproduktion, men det er ny viden og teknologi, der skal rykke os endnu mere
fremad. Derfor håber jeg også, at Danish Crown
vil satse endnu mere på disse hjælpemidler til os
ejere fremadrettet, siger Jonas Broholm.

Drømmen er at producere så meget som muligt selv. Derfor er Blakshøjgård en integreret
produktion, og på sigt vil Jonas Broholm
Andersen gerne overtage mere jord, så endnu
mere af foderet kan komme fra egne marker.

Gris

Et skridt ad gangen bringer os i mål
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Arla-formand:
Oplagt samarbejde
mellem kødkvægs- og
mælkeproducenter
Det nye Premium Kvier-koncept skaber øget værdi i samarbejdet mellem
mælkeproducenter og kødkvægsproducenter, lyder det fra Arla-formand,
Jan Toft Nørgaard: ”Det er en mulighed for at skabe godt oksekød med et
bedre klimaaftryk og merværdi for alle parter.”

Tekst: Kristoffer Veggerby
Foto: Red Star

M

ed Premium Kvier og Friland
Naturpleje har Danish Crown
formået at skabe koncepter,
der både betyder merværdi på
tværs af producentgrupper og skaber et stærkt,
fremtidigt fundament for dansk produktion af
oksekød.

Kreatur

Det mener Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand for Arla Foods og mælkeproducent ved
Skærbæk, hvor han i 40 år har drevet mælkeproduktion på den fædrene gård. Bedriften tæller i
dag 600 malkekøer med dertilhørende kalve- og
kvieopdræt.
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Og det er her, de nye koncepter løser en konkret
udfordring for mælkeproducenterne. De skaber
kort sagt en afsætningskanal til de kalve, som
Jan Toft Nørgaard ikke selv senere skal bruge til
mælkeproduktionen.
- Vi skal selv årligt bruge omkring 250 renracede
sort- og rødbrogede kvier for at sikre næste

“

Nu er der
en konkret
løsning med
god dyrevel
færd, hvor
slutproduktet
også efter
spørges.

”

generation af malkekøer, hvor vi avler målrettet
og bruger kønssorteret på de bedste dyr. Min
holdning er, at vi ikke skal have mere opdræt
end nødvendigt for at understøtte mælkeproduktionen, hvilket i vores bedrift er i omegnen
af 300 kødkvægskrydsninger på de resterende
dyr i besætningen, siger Jan Toft Nørgaard, som
allerede har aftaler i stand, som på sigt skal forsyne netop Premium Kvier med slagtedyr.
- Det, at der med koncepterne følger pæne tillæg
på op til 3-4 kr./kg., vækker folks opmærksomhed. Men de tager samtidig fat i problematikken
omkring de ekstra kalve, som mælkeproducenterne står med efter 1. januar 2022. Nu er der
en konkret løsning med god dyrevelfærd, hvor
slutproduktet også efterspørges af kunderne
ude i butikkerne.

Leverancer i støbeskeen
Jan Toft Nørgaard har i tre år krydset sin besætning med den italienske kødkvægsrace Piemontese, og i en årrække haft en aftale i stand med
en gammel bekendt fra landbrugsskoledagene,
som årligt aftager i omegnen af 200 dyr, mens
en ny aftale viser mulighederne i Premium
Kvie-konceptet.
Jan Toft Nørgaard er – siden det blev kendt, at
de nye koncepter var på vej – begyndt at få flere
henvendelser fra kvieopdrættere og kødkvægsproducenter, som gerne vil aftage dyr. For nyligt
har han dog lavet en ny aftale med en nærlig-

“

Det er en
mulighed for
at skabe godt
oksekød med
høj dyrevel
færd, et bedre
klimaaftryk,
biodiversitet
og merværdi
for alle
parter.

”
Udover at være andelsejer er Jan Toft Nørgaard også formand
for Arla. Som mælkeproducent glæder han
sig over, at koncepterne fra Danish Crown
Beef skal skabe værdi
begge steder.

- Han vil nu i stedet skifte over til kvier, da de er
mindre voldsomme. Her er de gamle staldanlæg til mælk meget egnede, og han forventer
at kunne aftage ca. 100-150 dyr årligt. Det er et
godt eksempel på, hvor nemt det er at tilpasse
konceptet til ens konkrete rammer, fortæller Jan
Toft Nørgaard med henvisning til, at der rundt
om i landet findes staldanlæg, som måske ikke
længere egner sig til mælkeproduktion, men
sagtens kan huse kødkvægskvier – til både Premium Kvier og Friland Naturpleje.

- Hvorfor bruge ammekøer til kødkvægsproduktion, når vi ved at krydse malkekvæg med kødkvæg kan få de efterspurgte kalve og kvier med
et mindre klimaaftryk. Vi ser ofte ammekøer afgræsse arealer, hvor det ville være helt naturligt
med dyr i Friland Naturpleje-konceptet. Det er
en mulighed for at skabe godt oksekød med høj
dyrevelfærd, et bedre klimaaftryk, biodiversitet
og merværdi for alle parter – kødkvægs- såvel
som mælkeproducenter, siger Jan Toft Nørgaard.
På Ejersiden på Danishcrown.dk kan du læse
mere om Premium Kvier og Friland Naturpleje.

Kreatur

gende producent, som for to år siden nedlagde
sin malkebesætning og begyndte med tyrekalve.

Jan Toft Nørgaard
har lavet en aftale
med en nærliggende
producent, som skal
aftage kvierne. Han
skal have dem til at
gå i gamle staldanlæg,
og det er ifølge Jan
Toft Nørgaard et
godt eksempel på,
hvor fleksibelt konceptet er.
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Fra 1. marts tager Frank Andreasen over som fabrikschef på slagteriet i
Aalborg, hvor han ser frem til at fortsætte slagteriets udvikling.

Ny fabrikschef overtager
tøjlerne i Aalborg
Jeg glæder mig til at få ansvaret for min egen
afdeling og på den måde kunne være med til at
udvikle fabrikken og udbeningen, lyder det fra
Frank Andreasen.
På det personlige plan passer skiftet til det
nordjyske også godt for Frank og familien.
- Vi kommer jo oprindeligt fra Hobro og har i
mange år talt om, at vi på et tidspunkt skulle
flytte nordpå igen. Så da muligheden for at overtage i Aalborg meldte sig, var jeg ikke i tvivl om,
at jeg ville takke ja til opgaven, siger han.
Frank Andreasen glæder sig til at kunne
udvikle fabrikken og
udbeningen i Aalborg.

“

Det giver
en ro, at vi
kan overlade
de daglige
aktiviteter
til en som
Frank.

Kreatur

”
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Tekst: Kristoffer Veggerby
Foto: Rene Schütze

D

et bliver et nyt, men alligevel et
kendt ansigt, som pr. 1. marts 2022
tager over som fabrikschef på Danish Crown Beefs slagteri i Aalborg.

Det bliver nemlig fremover Frank Andreasen,
som i snart 29 år har slået sine folder på skiftende lokationer i Danish Crown, der får ansvaret
for den daglige ledelse i det nordjyske. Med
skiftet er det målet at styrke fabrikken i Aalborg,
hvor Frank med sin mangeårige erfaring kan bidrage til at understøtte og udvikle produktionen
og organisationen i Aalborg. Frank Andreasen
har været driftsleder i Holsted siden 2014, hvor
slagteriet åbnede. Før det var han fabrikschef på
Danish Crowns nu hedengangne kreaturslagteri
i Holstebro i perioden 2008 til 2014 og før det
driftsleder på svineslagteriet i Herning i 5 år.
- Vi taler i Danish Crown Beef tit om, at kreaturslagtning kan være en svær proces med mange
elementer, og her spiller Aalborg en vigtig rolle.
Du kan se Holsted som flagskibet, hvor vi kører
de store serier og produktioner, mens vi i Aalborg har en anden fleksibilitet. Her kan vi blandt
andet – udover den gængse produktion – håndtere mange af de mindre, specialiserede ordrer
til kunderne, som i stigende grad efterspørges.

Kender produktionen ud og ind
Med Aalborg i sikre hænder kan fabriksdirektør
Palle Sørensen fremadrettet fokusere på driften
i Holsted. Samtidig ser han frem til, at der med
Frank Andreasen kommer en daglig leder, der
både kan sikre et kontinuerligt overblik over
udviklingen og bidrage med den direkte ledelse
af produktionen.
- Frank har været i virksomheden og branchen
i så mange år, at han er inde i alle aspekter af
produktionen og har været en vigtig del af optimeringen i Holsted. Nu får han så sin daglige
gang i Aalborg, hvor han skal være med til at
finde løsninger og udvikle driften. Det giver en
ro, at vi kan overlade de daglige aktiviteter til en
som Frank, som både er garant for høj faglighed
og driftssikkerhed. Med Frank i Aalborg kan
vi også sætte ekstra kraft bag udviklingen af
organisationen og ambitionenerne omkring One
Beef, så vi sikrer en ensartet struktur på tværs af
lokationerne, siger Palle Sørensen.
- Samtidig er Frank god til det personalemæssige og i hans omgang med kollegerne, hvor han i
Holsted især har været med til at drive agendaen
omkring arbejdsmiljø og arbejdet med ”tilløb til
ulykker”. I dag er han, med god grund, vellidt og
respekteret i Holsted – og det bliver han også i
Aalborg, lyder det fra Palle Sørensen.

El-køletrailere skal bane
vej for CO2-reduktion
Danish Crown og DFDS tager, som de første i Danmark, køletrailere i brug,
der udelukkende kører på strøm. Det sker for at reducere CO2-udledningen på kødtransport.
Samarbejdet skal samtidig give erfaringer med en teknologi, som på sigt kan
udvikles til at erstatte de dieseldrevne køletrailere.

N

år produkter som flæskestege,
skinker og bacon fremover ruller
ud fra Danish Crown til forbrugere
over hele verden, vil nogle af disse
blive transporteret i køletrailere drevet på strøm
fremfor dieselolie. Som en del af Danish Crowns
samarbejde med DFDS tager fødevarekoncernen
nu tre eldrevne køletrailere i brug.

- Det er et første skridt på vejen mod at gøre transporten af vores produkter grønnere. Teknologien
er stadig meget ny, og vi vil gerne være med til at
afprøve og udvikle den. Med tre trailere vil både vi
og DFDS få værdifulde erfaringer, så vi forhåbentlig over en årrække kan omstille alt transport til
eldrevne køletrailere, siger Lars Feldskou, der er
koncernindkøbsdirektør i Danish Crown.
Den 13,6 meter lange køletrailer har i stedet for
en dieseltank et stort batteri, så køletraileren
ikke i sig selv udleder CO2. Batteriet kan drive
køletraileren i op til 3,5 timer. Samtidig er den
midterste af de tre aksler på traileren udstyret
med en generator, som oplader batteriet så
snart, hastigheden er over 20 kilometer i timen.
Lastbilen, der trækker køletraileren, bruger lidt
mere brændstof, end hvis køletraileren har sin
egen dieselgenerator, men det samlede forbrug
reduceres betydeligt. Bag konceptet ligger flere
års udvikling og i ingeniørsprog, så handler det
om at udnytte den kinetisk energi, der opstår
under kørslen. Hvor meget brændstof, der mere
præcist spares under danske forhold, og hvor meget CO2-udledningen dermed nedbringes, er der
endnu ikke præcise data for. Det er noget af det,
Danish Crown og DFDS har sat sig for at afdække.
- Hos DFDS arbejder vi med den grønne omstilling med afsæt i, at det først og fremmest

3,5

timer, så lang tid
kan batteriet drive
køletraileren.

20 km/t

handler om at blive klogere på præcis, hvad
der skaber de bedste resultater. Ved løbende at
afprøve nye metoder og teknologier i tætte og
agile partnerskaber tror vi på, at vi kommer hurtigere fremad. I samarbejdet med Danish Crown
tager vi en kendt teknologi i brug på en helt ny
måde og ser det som en investering i at frembringe viden, blandt andet om hvordan vi skaber
de optimale processer og løsninger, der kan
komme mange flere til gode på den lange bane,
siger Martin Gade Gregersen, der er ansvarlig for
køletransport i DFDS.
Køletraileren er produceret af tyske Krone og kølemaskinen af franske Carrier Transicold og har
et batteri, der kan oplades på bare to timer. Selv
om både batteri og generator har en betydelig
vægt, så er de nye trailere lettere end de nuværende trailere, når de er fuldt tanket med dieselolie.

så hurtigt skal
lastbilen køre, for at
generatoren, som traileren er udstyret med
oplader batteriet.

Samtidig har de nye trailere den store fordel, at de
støjer langt mindre end dieseldrevne køletrailere
(ca. 60 dB(A), hvilket svarer til niveauet for f.eks.
en vaskemaskine. Det muliggør derfor fødevareleverancer i byområder om natten, og samtidig kan
trafikken i byområderne aflastes i dagtimerne.

DFDS regner med, at
de første el-lastbiler
rammer de danske
veje i løbet af 2022
eller starten af 2023.

- Vi tror på, at der er store perspektiver i de
eldrevne køletrailere, og derfor investerer vi i
projektet sammen med DFDS. Transport står
faktisk for den næststørste belastning i vores
forsyningskæde, så derfor kan el-køletrailere
komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden,
siger Lars Feldskou.

Koncern

Tekst: Søren Eibye Svenstrup
Foto: Lene Esthave
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Viktor Tornberg udnævnes til ny administrerende direktør i
KLS Ugglarps og tiltræder jobbet fra 1. marts 2022.

Ny topchef på plads for Danish
Crown-selskabet KLS Ugglarps
Tekst: Astrid Gade Nielsen
Foto: KLS Ugglarps

V

iktor Tornberg har siden 2017 haft
posten som salgsdirektør i KLS
Ugglarps Nu efterfølger han Jonas
Tunestål, som forlader virksomheden
senest den 1. maj.
- Det glæder mig at give opgaven med at lede
denne succesfulde virksomhed videre til Viktor
og jeg ser frem til at følge, hvordan nye tiltag,
investeringer og samarbejder udvikler sig under
Viktors ledelse, siger Jais Valeur, administrerende
direktør i Danish Crown.
KLS Ugglarps har haft en fantastisk udvikling
de seneste år. Sammen med svenske landmænd
og kunder har virksomheden leveret innovative
løsninger, der driver svensk fødevareproduktion
stærkt fremad.

Viktor Tornberg har
også siddet i ICA med
indkøb af kød, mejeri
og færdigretter.

Koncern

Viktor Tornberg kom til KLS Ugglarps i 2017 fra
en stilling i den svenske detailkæde ICA.
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- I min nuværende rolle som ansvarlig for den
kommercielle drift hos KLS Ugglarps har jeg
haft det privilegium - sammen med vores dygtige produktudviklere og vores salgsorganisation
- at være med til at opbygge et rentabelt og bæredygtigt udbud inden for svenske kødråvarer og
charcuteri og måltidsløsninger. En stærk og stabil svensk kødproduktion er fundamentet for, at
vi kan fortsætte rejsen mod at blive en førende
fødevarevirksomhed, hvor det svenske protein
udvikles og giver nye skønne smagsoplevelser til
vores måltider. Det bliver en meget spændende
rejse, som jeg ser frem til at tage sammen med
vores medarbejdere, kunder og landmænd, siger
Viktor Tornberg.

7.000
millioner svenske
kroner omsatte KLS
Ugglarps for i 2021.

1.750
så mange ansatte
har KLS Ugglarps.

Om Viktor Tornberg
Viktor har været VP Commercial Operations i KLS Ugglarps siden 2017. Inden
da havde han flere roller hos ICA fra
2011-2017, blandt andet med indkøb og
sortiment til kød, mejeri og færdigretter. Viktor er uddannet civiløkonom fra
Lunds Universitet og har desuden en
baggrund som reserveofficer i søværnet.

Om KLS Ugglarps
Fødevarevirksomheden KLS Ugglarps er
førende inden for svensk kødproduktion med fire slagterier og fire charcuteriog forarbejdningsfabrikker i det sydlige
Sverige. KLS Ugglarps omsatte sidste år
for 7.000 millioner SEK, har 1.750 ansatte og samarbejder med godt 6.000
svenske landmænd.

Tekst: Astrid Gade Nielsen / Foto: Morten Fauerby

Danish Crowns
nestor takker af
Som en del af den øverste ledelse har Preben
Sunke sat sine tydelige spor på den strategiske
udvikling af virksomheden gennem årene, både
når det gælder styringen af økonomien og den
faste ledelse af arbejdet med fusioner, opkøb, og
risikostyring. I de seneste år har han sat kursen
og retningen for arbejdet med koncernens
ambitiøse bæredygtighedsmål og drevet tværgående koncernprojekter som blandt andet den
globale indkøbsfunktion.

Indkøb, Group Supply Chain Excellence og Corporate Strategy.
- Det er bestemt ikke uden vemod, at jeg er nået
til beslutningen om at prioritere min hverdag
på en anden måde end de seneste mange år. Jeg
vil komme til at savne de mange gode kolleger,
jeg har og har haft igennem tiderne, og jeg vil
også sige en stor tak for den tillid bestyrelsen og
repræsentantskabet har vist mig igennem årene.
Danish Crown står i dag på et stærkt fundament,
godt rustet både økonomisk og til den grønne
dagsorden i de kommende år, siger Preben
Sunke.
Med Preben Sunke fratrædelse vil direktionen i
Danish Crown fremover bestå af Group CEO Jais
Valeur og Group CFO Thomas Ahle.

- Vi skylder Preben stor tak for den enorme
arbejdsindsats han har leveret for Danish Crown.
Med sin personlighed, flid og omhu har han
altid ledet os trygt igennem selv de vanskeligste udfordringer og fundet løsninger, der gør
at virksomheden i dag står stærkt. Jeg ønsker
ham alt mulig held og lykke i sit videre liv, siger
Danish Crowns formand Erik Bredholt, som
modtog ønsket om at stoppe i foråret 2021.
Som ung bankmand, der er opvokset på Lolland,
blev Preben Sunke hentet fra Danske Bank til
det daværende Tulip International for at få styr
på de finansielle risici i selskabet og senere
fik han, lidt utraditionelt, en periode ansvaret
for produktionen på i alt 13 fabrikker i Tulip
International. Herfra blev han hentet til Danish
Crowns hovedkontor i Randers, hvor han i januar
2002 blev udnævnt til Group CFO og medlem af
direktionen.
For snart tre år siden fik Preben Sunke rollen
som Group COO og blev samtidig udnævnt
til viceadministrerende direktør. I dag har
han ansvaret for Group Sustainability, Globalt

“

Med sin
personlighed,
flid og omhu
har han altid
ledet os trygt
igennem
selv de
vanskeligste
udfordringer
og fundet
løsninger,
der gør at
virksom
heden i dag
står stærkt.

”
Preben Sunke siger
farvel til Danish
Crown d. 1. maj efter
mere end 30 år i koncernen.

Tillidsposter
Preben Sunke er i dag bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit, Nykredit A/S og
Nykredit Realkredit A/S, samt sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Koncern

E

fter godt 30 år i Danish Crowns
tjeneste kan ingen beskylde den altid
hårdtarbejdende Preben Sunke for at
rende af pladsen, når han efter eget
ønske forlader sit job 1. maj for at bruge mere tid
på at se verden samt bestyrelsesarbejde.
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Andelstanken 2.0:
Nyt seminar i marts
Danish Crown og DLG har indgået et samarbejde, der skal strømline værdikæden, og i den
forbindelse søges der ejere, som vil give deres
input til det videre arbejde. Derfor inviteres der
til seminar om Andelstanken 2.0 d. 15. marts på
Hotel Munkebjerg.

Noter

I workshopperne inddeles deltagerne i ”bestyrelsesgrupper” med ansvar for optimering af

Noter

Selve arrangementet foregår d. 15. marts på
Hotel Munkebjerg med mulighed for overnatning (500 kr.). Du tilmelder dig via ”arrangement
tilmelding” på Ejerappen eller Ejersiden.

Danish Crown Data
runder 2 mio. grise

I midten af december lancerede Ejerservice Danish Crown Data som nyt management-værktøj
til andelsejerne, og allerede nu indeholder systemet data på over 2 mio. af andelsejernes grise.
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15.000 årssøer full-line (500.000 grise), og det
vil danne grobund for ideer til handlingskataloget, der kan styrke værdikæden og finde 30 øre
pr. kilo i værdikædeoptimering.

opstarten, og også her har interessen været så
stor, at der nu afholdes et ugentligt webinar hver
onsdag fra 12.30 til 14.00.

- Vi er positivt overraskede over den store tilslutning, og samtidig får vi rigtig god feedback på
systemet. Ejerne tager godt imod det og bringer
en masse input og ideer til forbedringer ind til
os, som vi kan tage med i det fortsatte udviklingsarbejde, så vi former det efter deres ønsker,
siger Simon Lauridsen.

- Vi fortsætter rækken af webinarer, så alle
interesserede får muligheden for at deltage. Her
får man en grundig introduktion til løsningen,
så man kan komme i gang med Danish Crown
Data, og begynde at generere dynamiske produktionsdata, så hvis man vil med i systemet,
er det et oplagt sted at starte, siger Simon
Lauridsen.

Da systemet blev lanceret, blev der samtidig
inviteret til webinarer, som skulle hjælpe til

Du tilmelder dig webinarerne via ”arrangement
tilmelding” på Ejerappen eller Ejersiden.

Kalvekød fra
Danish Crowns
andelsejere i
høj kurs
Producenterne af Dansk Kalv skal ikke regne
med at få mindre at lave i den nære fremtid.
Faktisk er efterspørgslen på dansk kalvekød så
stor, at man fra Danish Crown Beefs side forventer, at det bliver nødvendigt med flere slagtedyr
fra andelsejerne.
- Uden at sætte en øvre grænse forventer vi, at
konceptet kan bære +10.000 Dansk Kalv på
nuværende tidspunkt, så vi runder 100.000 slagtedyr. Både detailhandlen og foodservice-kunderne står i kø og efterspørger Dansk Kalv i
topkvalitet og med dyrevelfærden i fokus, hvor
kvalitet ledsages af to hjerter fra Statens Hjertemærkningsordning. Trenden både blandt private
og professionelle går mod mere dyrevelfærd,
dansk produceret og en god historie – og der
rammer Dansk Kalv alle tre, lyder det fra Finn
Klostermann, CEO i Danish Crown Beef.

- At nogle af landets bedste kokke roser Dansk
Kalv og Gastro Kalv er en kæmpe cadeau til
kalveproducenterne. Det er professionelle, som
kender kvalitet. Samtidig viser det, at det kan betale sig, når producenterne går det ekstra skridt,
udvikler på produktet og højner kvaliteten –
både direkte gennem ting som marmoreringen i
kødet eller ved at opnå to hjerter i Hjertemærkeordningen, siger Finn Klostermann.

Sofari søger
flere værter
Nysgerrige smågrise, glade besøgende og veltilpasse grise er nogle af højdepunkterne, når
Sofari hvert år afvikles. Det sker i år 22. maj, hvor
en række værter åbner døren for interesserede
danskere, der vil høre mere om dansk økologisk
griseproduktion.

Sofari løber af stablen
d. 22. maj. 2022. Her
kan nysgerrige danskere stifter bekendtskab med økologien
og få lov at se det
økologiske griseliv
helt tæt på.

Sofari kan godt bruge endnu flere værter, og
derfor lyder opfordringen fra chefkonsulent og
projektleder i Sofari, Hanne Børsch.
- Vi er rigtigt glade for, at der allerede er en del
værter, som har meldt sig til at åbne døren ved
Sofari. Vi håber, at vi kan få endnu flere værter
på landkortet, så det er lettere for danskerne at
komme til en gård tættere på dem. Alle interesserede er mere end velkomne til at kontakte os,
så vi kan få så mange danskere som muligt på
besøg på de økologiske bedrifter, siger Hanne
Børsch.

Noter

Især blandt de professionelle køkkener har
kalvekødet fra de danske producenter en stor
stjerne. Senest ved kokkekonkurrencen Årets
Kok 2022, hvor kokke fra landets bedste restauranter blandt andet skulle arbejde med højreb
af produktet Gastro Kalv, som var modnet i 45
dage.
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Marianne Bisbjerg er faglig rådgiver i Danish Crown Ejerservice.
Herunder giver hun en status på Danish Crown Data og et par eksempler på
områder, hvor brug af gode data kan optimere bedriften.

Optimering
med gode data

D

e første andelsejere har nu været i
gang med Danish Crown Data i en
god måneds tid, og systemet dækker
nu data for ca. 2,2 mio. årsgrise leveret til Danish Crown. De første tilbagemeldinger
er rigtig positive, og mange af jer fremhæver
brugervenligheden, som også har været i højsædet i udviklingen. Hvis I ikke er kommet i gang
endnu, er det hermed en opfordring til at prøve
systemet af.
Det bliver også mere aktuelt, da Danish Crown
på sigt træder ud af aftalen med AgroVision,
som værktøj til E-kontrol. Vi mener, at løsningen
med dynamiske data er fremtiden, da det giver
muligheden for at følge tilvækst, foderforbrug
og dødelighed med få løbende indtastninger.

Gris

Det betyder, at der på eventuelle morgenmøder
ude på bedrifterne bliver en mulighed for at
drøfte aktuelle udfordringer eller motivere og
holde ved en god udvikling.
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Vi har allerede nu gode eksempler på besætninger, som er startet op i systemet og har fået
værdi af det. Et konkret eksempel er, at forskellene på ejendomme nu bliver tydelige uden
forsinkelser. I eksemplet er det tre ejendomme
med samme blandinger, samme grise, men

forskellige produktionsresultater, og det giver
en mulighed for at reagere på resultaterne nu
og her. De løbende foderindberetninger gjorde
det hurtigt klart, at der var uregelmæssigheder i
tildeling af tilskudsfoder.

“

De første
tilbage
meldinger
er rigtig
positive, og
mange af jer
fremhæver
brugervenlig
heden.

”

Samtidig kan effekten af nye tiltag aflæses med
det samme, der leveres grise. Det betyder, at
vi eksempelvis kan se, om vi er ved at spare os
fattige, hvis vi tildeler et billigere fodermiddel,
men taber på foderforbruget, så besparelsen i
sidste ende bliver en udgift. Det kan aflæses i
en afgrænset periode, og dermed kan vi tage de
rigtige beslutninger baseret på fakta fra grisene.
Danish Crown Data er hele tiden under udvikling, og vi tager gerne mod forslag til forbedringer. Vi er næsten klar med en løsning, så
flytninger mellem CHR-numre også registreres
på Svineflyt, og samtidig vil registrering af døde
dyr inden længe blive overført automatisk til
DAKAs app.
I Ejerservice står vi klar til at hjælpe jer med at
komme i gang med systemet enten via vores webinarer eller via konsulenterne. Du kan tilmelde
dig webinarerne via ejersiden eller appen under
”arrangement tilmelding”.

