Nyt bestyrelsesmedlem i Friland
Marie-Louise Boisen Lendal,
afløser Signe Wenneberg i
Frilands bestyrelse.
s. 20-21

Mød bestyrelsen
Mød bestyrelsesmedlem
Michael Nielsen, der holder
sig tæt ved forbrugerne.
s. 10-13

Beef vil sikre råvarer
En ny strategi for A-kilo
betyder bl.a. en justering af
ejersatser og tillæg.
s. 6-7

Indsigt
Gode data
på smågrise
Danish Crown Data udvides inden længe til
også at omfatte smågrise. Dermed bliver det muligt
at følge grisen fra fravænning til slagt.
s. 4-5
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Fælles forståelse
for retningen

s. 8
Chefanalytiker
i Danish Crown,
Karl Christian
Møller, gav på seneste repræsentantskabsmøde
en gennemgang
af de globale
fodermarkeder
og drivkraften
bag de stigende
priser.

K

ære andelsejer
Jais Valeur og jeg er lige nu på vej
rundt i kredsene til sommerhalvårsmøder for at give en opdatering
på virksomhedens præstationer og vores syn
på fremtiden. Sommerhalvårsmøderne er muligheden for at give en grundig gennemgang af
virksomhedens succeser og udfordringer samt
at få afstemt forventningerne til den kommende
periode.
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Noter

Når vi mødes i et lukket forum, kan vi kigge hinanden i øjnene og skabe en fælles forståelse af,
hvor virksomheden er på vej hen, og hvad vi kan
forvente både af virksomheden og af hinanden.
Derfor er sommerhalvårs- og kredsmøder vigtige
for både os som ejere og for virksomheden, så vi
sikrer, at vi er på bølgelængde med hinanden.

s. 15
Jesper Sørensen
er ny fabrikschef
i Rønne. Han
kommer med
en lang karriere
i Danish Crown
bag sig, hvor han
senest har været driftsleder i
Ringsted.

Denne løbende kommunikation af forventninger, økonomi og marked foregår naturligvis
også på andre tidspunkter, men når vi mødes i
kredsene, kan vi komme med vores bedste bud
på fremtiden og lave forudsigelser med de forbehold, der naturligvis altid er i den slags.
De økonomiske resultater er én ting – noget
andet er driften. De seneste måneder har vores
slagtekapacitet på søer været udfordret af
ekstraordinært store tilmeldinger samt mange
slagtedyr fra sanerings- og ophørsbesætninger.
Det betyder, at slagteriet i Skærbæk har været
presset i en sådan grad, at vi ikke har leveret den
optimale og ønskede service til de af jer, som
leverer søer til Danish Crown. Medarbejderne i
Skærbæk har sagt ja til flere timers overarbejde,
og samtidig undersøger vi muligheden for at få
lønslagtet søer i Tyskland for at få taget trykket
af den danske kapacitet.

s. 18-19
Lanceringen af
Danish Crowns
plantebaserede
sortiment har
indtil videre været en stor succes.
Her er der opnået
en markedsandel
på ca. 20 procent
siden januar.
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Jeg vil gerne opfordre til, at man som so-leverandør holder tæt kontakt med vores Centralplanlægning, så de er opmærksomme på særlige
ønsker i forbindelse med afhentning. Hvis man
planlægger at ophøre med sin produktion og
dermed sende alle søer til slagtning, vil Ejerservice meget gerne have besked på 8919 1920.

“

Når vi mødes
i kredsene,
kan vi kom
me med vores
bedste bud
på fremtiden
og lave forud
sigelser med
de forbehold,
der naturlig
vis altid er i
den slags.

”

På sommerhalvårsmøderne kunne Ejerservice
samtidig fortælle, at der nu åbnes op for, at
vores digitale systemer kan følge grisen fra fravænning til slagtning og ikke kun fra 30 kg. og
frem, så vi kan få data for grisenes trivsel gennem hele deres liv. Samtidig vil rådgivningen nu
også tilbyde faglig sparring på den del af grisens
liv, der foregår i klimastaldene. Over halvdelen af
de grise, der slagtes på Danish Crowns slagterier,
er en del af Danish Crown Data, og jeg synes,
det er meget positivt, at vi som selskab kan være
med til at skabe mere værdi for hele kæden.
I bestyrelsen og repræsentantskabet arbejder vi
lige nu med en strategi for A-kilo – altså hvordan sikrer vi, at Danish Crown har den rigtige
mængde grise til slagtning nu og i fremtiden.
Her kunne et af elementerne være et endnu
stærkere samarbejde over til smågriseproducenterne, og derfor er det et spændende skridt, de
tager i Ejerservice nu.
Det er noget af det, som skal være med til at
optimere vores produktion, så vi står stærkest
muligt, mens priserne er lave, og samtidig kan
drive mest mulig værdi ud af tingene, når markedet vender igen.
God sommer og god høst.
Med venlig hilsen

Erik Bredholt, formand i Danish Crown

Leder

Leder
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Danish Crown
lancerer dynamiske
data til smågrise
Hvis 75 procent af de smågrise, der produceres i besætningen, ender ved et Danish Crown-
slagteri efter opfedning, kan smågriseproducenter inden længe få adgang til Danish Crown Data
med dynamiske data om ens smågriseproduktion. Derudover åbner rådgivningen
for den samme gruppe af producenter.

Nøgletallene på
smågrise vil være de
samme, som er kendt
fra slagtegrisestalden.
Det er blandt andet
tilvækst, dødelighed,
foderudnyttelse mm.

S

tørstedelen af Danish Crowns andelsejere får nu glæde af dynamiske data
omkring deres produktion af slagtegrise, og succesen med at udbrede
systemet blandt andelsejerne betyder nu, at det
udvides til også at omfatte smågriseproducenter,
som har tætte bånd til Danish Crown.

Gris

Derfor kan smågriseproducenter, hvoraf mindst
75 procent af produktionen ender ved Danish
Crown også via griseringsaftaler, nu se frem til
også at få dynamiske nøgletal på tilvækst, dødelighed, foderudnyttelse mm. på deres smågrise
helt gratis via Danish Crown Data.
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- Vi har nået et punkt, hvor over halvdelen af
grisene leveret til Danish Crown er omfattet af
systemet. Det betyder, at vi har en stor mængde
data at arbejde med, og samtidig at systemet
allerede dækker over en stor mængde smågrise,

“

Når vi har
data helt fra
klimastald
til slagteri,
åbner det op
for, at vi kan
levere meget
mere præcist
og menings
fyldt data til
vores ejere.

”

som lige nu ikke er omfattet af de dynamiske
nøgletal. Det giver os dog et stort datagrundlag
for at udvikle dynamiske data for smågrise, og det
arbejde er i fuld gang, siger Simon Lauridsen, der
er forretningsudvikler i Danish Crown Ejerservice.
Han glæder sig til at byde smågrisene velkomne og til at få data for hele grisens liv. Mange
smågrisestalde drives kontinuerligt, og dermed
er der gode muligheder for at levere en ugentlig
opfølgning på daglig tilvækst og fodereffektivitet, hver gang der sendes smågrise videre.
- Når vi har data helt fra fravænning til slagteri,
åbner det op for, at vi kan levere meget mere
præcist og meningsfyldt data til vores ejere. Det
er med til at styrke vores overblik over bæredygtighed, og det giver også andelsejere og rådgivere mulighed for at se på grisenes performance i
et helhedsbillede. Det kunne jo være, at produktivitetsudfordringer i slagtegriseproduktionen
kunne forklares med en dårlig start i klimastalden, og det kan vi vise med dynamiske data for
hele produktionen, siger Simon Lauridsen.
Han fortæller samtidig, at foderselskaberne, som
allerede nu er en del af Danish Crown Data, også
kommer til at sende data foderet til smågrise
ind i systemet, hvis man ønsker det.

Åbner for rådgivning
Udover muligheden for data for hele produktionen vil smågriseproducenter, der overholder
grænsen om 75 procent leverede, også få mu-

ligheden for at benytte rådgivningen i Danish
Crown Ejerservice. Det samlede overblik skaber
nemlig grobund for rådgivning af vækstgrise
gennem hele kæden.
- Vi har ofte diskuteret smågrisekvalitet set i forhold til grisenes performance i hele vækstperioden. Nu kan vi ved hjælp af data komme meget
tættere på at finde mest mulig værdi i hele perioden. Med åbningen af Danish Crown Data og
den faste grænse for, hvornår en smågriseproducent er tæt nok knyttet til Danish Crown, kan vi
også åbne op for at rådgive i klimastalden, siger
Kristian Jensen, der er ansvarlig for den faglige
rådgivning i Danish Crown Ejerservice.
- Rådgivningen på smågriseniveau skal ligesom
den almindelige rådgivning hvile i sig selv
økonomisk. Vi kommer ikke til at lave store satsninger og ansætte mange, nye rådgivere, men
vi åbner for muligheden, fordi vi mener, at det
giver faglig mening at fokusere på hele grisen
fra fravænning til slagt, siger han og fortsætter:
- Vi glæder os til at komme i gang, og jeg er
sikker på, at der er basis for en optimering i
mange klimastalde både i forhold til rådgivning
og ugentlige opfølgninger på daglig tilvækst og
fodereffektivitet.

“

Der giver det
mening, at vi
har videns
personer,
som er tæt på
slagteriet, der
kan bringe en
masse viden
og sparring
ind i hele
besætningen.

”

Ring til Ejerservice på 8919 1920 for at høre
mere om rådgivningspakker. Du kan se priserne
for rådgivning på smågrise herunder:

Prismodel
Smågriserådgivning
Op til 600 årssøer = 10.500 kr.
			

Fast pris fra 0-600
årssøer

600-1.400 årssøer = 10.500-18.500 kr.
			

Pris 1 + 10 kr./årso
ved 600-1.400 årssøer

1.400-1.800 årssøer = 18.500-20.000 kr.
			
			

Pris 1 + pris 2 +3,75 kr./
årso ved 1.400-1.800
årssøer

Over 1.800 årssøer = 20.000 kr.
			

Fast pris over 1.800
årssøer

Produktionskoncept
smågris
År 1 32.500 kr.
År 2 20.000 kr.

Betaling
Sker 4 gange årligt (samme
model som produktions
koncept slagtesvin)

Fokus på smågrisene ligger
naturligt for
Som medlem af udvalget for test af
nye tiltag i Ejerservice og bestyrelsen i
Danish Crown har Asger Krogsgaard
været med til at se nærmere på, hvordan man kunne skabe værdi gennem
Ejerservice, og ifølge ham ligger det
lige for at kigge på smågrisene.

M

ed tilbud om at benytte Danish
Crown Data og Rådgivning hos
smågrisene har ejerservice udvidet paletten til de danske griseproducenter, og næstformand i Danish Crowns
bestyrelse, Asger Krogsgaard, glæder sig over, at
man nu kan tilbyde endnu flere optimeringsmuligheder.
- Vi har fulgt implementeringen af Danish
Crown Data, som skulle godt i gang blandt
slagtegrisene. Det er den nu, og der er det helt
naturligt, at vi så begynder at kigge på smågrisene, så vi kan optimere hele vores værdikæde,
siger han.
Det samme gør sig gældende for rådgivningen,
hvor det brede fokus også skal være med til at
skabe bedre resultater.
- Smågrisene kommer jo ind i slagtegrisestalden med en historik, som er nyttig at kende
for at optimere. Der giver det mening, at vi har
videnspersoner, som er tæt på slagteriet, der kan
bringe en masse viden og sparring ind i hele
besætningen, og da det har været efterspurgt,
syntes vi, det lå lige for, siger Asger Krogsgaard.
Ifølge ham handler det til syvende og sidst om at
optimere mest muligt for alle producenter med
tilknytning til Danish Crown.
- Vi skal hente alle de øre, vi kan pr. kg., og der
skal også være noget at hente i klimastalden
med gode digitale værktøjer og faglig rådgivning, slutter Asger Krogsgaard.

Gris

Tekst: Aske Gott Sørensen / Foto: Morten Fauerby
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Det vil fremadrettet gælde i to år i stedet for
som i dag et år, mens tillægget på 1 kr/kg fastholdes. Begrundelsen for at revidere Etablerings- og Introtillægget ligger i ønsket om at
hjælpe næste generation af andelsejere i gang
og samtidig tiltrække nye, potentielle andelsejere til Danish Crown Beef.

Danish Crown Beefs ejere
vedtager ny A-kilo strategi:
Skal sikre de rette råvarer
til markedet

• Leverandører ned til 50 dyr årligt vil
få del i mængdetillægget, hvor grænsen tidligere var ca. 70 dyr.

Generelt vil den samlede effekt af de reviderede
Mængdetillæg samt Etablerings- og Introtillæg være en økonomisk gevinst for den brede
andelsejerkreds.

• Det reviderede tillæg for malkekvæg
og øvrige producenter løber fra 10
øre/kg startende ved 50 dyr til 75
øre/kg for 500 leverede dyr eller flere

- Med A-kilo Strategien sikrer vi, at vores fælles
virksomhed indfrier ambitionen om at øge det
samlede slagtetal og skabe råvarer, der passer
til efterspørgslen i markedet – til gavn for de
fremtidige kunder og forbrugere og dermed
også andelsejerne og afregningen, siger Karsten
Willumsen, formand for Kreaturforum.

• Kalveproducenter: Får egen, ny
trappemodel, som løber fra 10 øre/kg
startende ved 50 dyr til 35 øre/kg for
500 leverede dyr eller flere

S

Mængdetillæg

10

Kreatur

+500

200-499

50-199

Øre pr. kg.
Antal dyr

Mængdetillæg

Malkekvæg og øvrige producenter
Beslutningen om at ændre Mængdetillægget
fra i dag pr. kilo leveret til pr. dyr er truffet,
for at sikre et mere transparent og enkelt
tillæg for den enkelte andelsejer. Samtidig
er kalvene i snit mindre, end de øvrige kategorier, hvorfor der er lavet to trappemodeller
for Mængdetillægget, som træder i kraft 1.
oktober 2022.
Foruden Mængdetillægget har Danish Crown
Beef også foretaget en revidering af Etablerings- og Introtillægget.

75
Det er blandt andet
en investering i
Ejerservice, som skal
være med til at sikre,
at Danish Crown
Beef fortsat får de
rette mængder dyr til
slagteriet.

“

Med A-kilo
Strategien
sikrer vi, at
vores fælles
virksomhed
indfrier
ambitionen
om at øge
det samlede
slagtetal og
skabe råva
rer, der pas
ser til efter
spørgslen i
markedet.

”

35

20

A-kilo Strategien sætter også retningen for ejersatserne i Danish Crown Beef.
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• Ny ejer køber minimum 50 procent
af virksomheden og har bestemmende indflydelse

Dansk Kalv

- Sideløbende med den tætte andelsejerdialog ønsker vi at skabe mere sammenknyttede
partnerskaber med andre andels- og medlemsejede selskaber. I sidste ende tror vi på, at det
er tiltag som disse, der skal skabe merværdien
i produktionen af køer, kalve og oksekødet generelt, lyder det fra Torben Nørremark, chef for
Ejerservice i Danish Crown Beef.

Det betyder, at de samlede investeringer pr.
andelsejer stiger, hvilket fordeles gennem
Mængdetillægget. Det betyder, at jo flere dyr den
enkelte andelsejer leverer til slagtning, jo højere
mængdetillæg vil de få udbetalt og dermed lavere
ejeromkostninger pr. dyr.

Etablerings- & Introtillæg – en hjælpende hånd til
ejer- og generationsskifter
• Etablerings- & Introtillægget udgør 1
kr/kg i to år mod i dag ét enkelt år

trategien betyder blandt andet, at man
i højere grad vil sparre med andelsejerne om, hvordan vi optimerer produktionsøkonomien i kødproduktionen og
i samarbejde sikrer leverancer af flere dyr til de
markedsrettede koncepter i Danish Crown Beef.

For at kunne indfri ambitionerne og understøtte
tiltagene foretages der i de kommende år investeringer i et styrket ejerservice.

• Tillægget ændres fra leverede kilo til
antal leverede slagtedyr, hvilket giver
et mere retvisende billede af den
reelle pris pr. kg.

Beslutningen omkring tiltagene blev truffet på
AmbA-bestyrelsesmødet d. 19. maj 2022.

Tekst: Kristoffer Veggerby / Foto: Niels Hougaard

Justering af ejersatser og
revidering af tillæg

Mængdetillægget – en fair
fordeling til gavn for flere

60
45
30
15
10
50

Mængdetillægget
forhøjes i både den
øvre og nedre ende af
skalaen sammenlignet med i dag.

+500

400

300

200

100
Øre pr. kg.
Antal dyr

Kreatur

Over de næste fire år udruller Danish Crown Beef
andelsvirksomhedens nye A-kilo Strategi.
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Kina driver global
prisstigning på foder
Tekst: Aske Gott Sørensen

K

inas produktion af grise er blevet revolutioneret, og det har sat sine spor
i den globale handel med foderkomponenter. Derfor var det heller
ikke problemer med forsyningskæder, krig eller
andre faktorer, der fyldte, da chefanalytiker i Danish Crown, Karl Christian Møller skulle forklare
prisudviklingen i fodermarkedet og konsekvenserne for den danske griseproduktion.
Med baggrund i kilder som USDA, FAO, GIRA,
Eurostat m.fl. kunne han nemlig fortælle, at
høstudbytterne af hvede og majs, og mængderne af afgrøderne, der eksporteres til de globale
markeder, stiger sammenlignet med de foregående år. Den store forandring i markedet skyldes
således hverken dårlig høst eller problemer med
de globale værdikæder.
- Kina har som bekendt haft store problemer med
afrikansk svinepest, og sygdommen spredte sig
navnlig i de små baggårdsbesætninger. Derfor besluttede regeringen i Beijing at lukke mange små
besætninger og gav mulighed for, at selskaber
kunne starte nye, meget store industrialiserede
brug. Før udbruddet af afrikansk svinepest blev
en stor andel grisene produceret i det, vi kalder
baggårdsbesætninger, hvor få grise bliver en del
af familiernes husholdninger og fodres med
husholdningsaffald, risklid og soja. Nu er produktionen flyttet til store industrialiserede sites, hvor
foderet er baseret på import af hvede og majs fra
verdensmarkedet, siger Karl Christian Møller.

Koncern

Det betyder, at Kinas import i 2021 af hvede blev
2,5 gange højere og importen af majs blev 8
gange højere end i 2018.
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Krigen i Ukraine har skabt
yderligere usikkerhed
Da russiske tropper den 24. februar gik ind i Ukra-

“

I lande
med stort
importbehov
er situationen
således meget
usikker.

”
2,5

gange højere er Kinas
import af hvede i
2021 end i 2018.

8

gange højere er Kinas
import af majs i 2021
end i 2018.

ine, var de internationale kornmarkeder således
allerede udfordrede af langt større efterspørgsel,
end produktionen kunne bære, og da Ukraine står
for knap 12 procent af den globale handel med
hvede og tilsvarende 17 procent af handlen med
majs, steg de globale priser på foder voldsomt.

Landsskuet i
Herning skal samle
ejere og forbrugere
Danish Crown deltager på landsskuet i Herning med en række forbrugervendte aktiviteter, men lige så vigtigt er der lavet et ’klubhus’, hvor ejerne
kan mødes i uformelle rammer til god mad og drikke.

- Det ser ud til, at ukrainerne er lykkedes med
at tilså markerne, men da havnebyerne ved Sortehavet er ødelagt og søtransporten underlagt
russisk flådeblokade, er det yderst usikkert, om
det vil lykkedes at eksportere afgrøderne ud af
landet, fortæller Karl Christian Møller.

- Vi deltager på Landsskuet for at møde forbrugerne, men også for at skabe et sted, hvor vores
andelsejere kan mødes. Vi laver det, der bedst
kan sammenlignes med et klubhus, hvor der
kun er adgang for Danish Crowns ejere og deres
ledsagere. Her vil der være mulighed for at sidde
og hygge sig og samtidig få noget godt at spise
og drikke, fortæller han og fortsætter:

Danske landmænd er godt rustede
De høje foderpriser sætter selvsagt økonomien
i den globale griseproduktion under pres, og
danske griseproducenter har også været under
økonomisk pres det seneste år, da udviklingen
i noteringen ikke har kunnet dække de høje
foderpriser, fortæller Karl Christian Møller.
- I Danmark har vi dog en høj selvforsyningsgrad
på hvede og byg, mens vi importerer majs. Tyskland og Frankrigs situation ligner vores egen,
men kigger vi på lande som Spanien og Holland,
så er de markant mere udfordret af mangel på
egenproduceret foder. Tilsvarende er Kina som
sagt blevet dybt afhængig af at importere store
mængder majs og hvede. I lande med stort importbehov er situationen således meget usikker,
og danske griseproducenter står trods alt mere
gunstigt, siger han og fortsætter:
- Derfor vil danske landmænd formentlig også
stå stærkt, når den globale griseproduktion er
faldet, og der igen er balance på det globale
fodermarked. Til den tid vil foderpriserne være
lave, og prisen på grisekød vil afspejle en lavere
produktion og være markant højere end i dag,
slutter Karl Christian Møller.

- Hele tanken bag denne måde at gøre det på er,
at vi fornemmer en lyst blandt andelsejerne til
at være sammen, men at der mangler steder og
muligheder, hvor det kan ske uformelt, og hvor
man også møder dem, man ikke lige taler med
i hverdagen. Det er det, vi gerne vil skabe med
dette setup.

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Poul Madsen

N

år Landsskuet i Herning løber af
stablen d. 30. juni til d. 2. juli, kommer Danish Crown til at deltage med
stand, hvor forbrugere kan lægge vejen forbi og smage og købe gode produkter fra
Danish Crown Dyrbar. På selve standen er fokus
på forbrugerne, men også ejerne kan komme i
gode rammer. Danish Crown er nemlig klar med
noget, der minder om et klubhus for ejerne,
fortæller pressechef Jens Hansen, der er blandt
de ansvarlige for indsatsen.

Danish Crown har
tidligere deltaget på
dyrskuer, men i år er
det med et nyt setup,
hvor både forbrugere
og ejere tilgodeses.

I år er det kun Landsskuet i Herning, der danner
ramme om standen fra Danish Crown, men næste år vil der formentlig være flere anledninger
til at ejerne kan samles, siger Jens Hansen.
- Planen er, såfremt det bliver en succes i
Herning, at vi vil rulle det ud til flere dyrskuer i
Danmark til næste år. Nu starter vi i Herning, og
så justerer og udvikler vi selvfølgelig løbende.
Hvis du deltager på Landsskuet i Herning og
gerne vil benytte muligheden for at komme
forbi Danish Crowns ejer-stand, så hold øje med
Danish Crowns nyhedsmail, hvor der vil komme
mere information samt tilmelding.

Koncern

På seneste repræsentantskabsmøde var chefanalytiker i Danish Crown, Karl Christian Møller,
på scenen for at komme med en forklaring på prisudviklingen på majs og hvede, og selvom både
handel og høst er stort set uforandret, er der især én faktor, der sender prisen i vejret.
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Michael Nielsen har
sine søer i løsdrift i
alle stalde. Han valgte
fra start at fokusere
på øget dyrevelfærd i
sine stalde og producerer i dag Antonius-
smågrise.

Der er til gengæld rigeligt at vise frem,
synes han.
- Landbruget er megavigtigt for det danske
samfund. Vi genererer arbejdspladser, og det er
blevet mere og mere tydeligt, hvor vigtigt det
er, at vi producerer vores egne fødevarer – både
ud fra et sikkerhedsperspektiv og et bæredygtighedsperspektiv – så jeg synes, vi har en god
historie at fortælle både om landbruget og
Danish Crown.

En trang til engagement

Bindeled
mellem land
og by
Koncern

I de kommende udgaver af indsigt sætter vi fokus på de andelsejere, der udgør AmbA-bestyrelsen.
I denne udgave er vi taget til Nordsjælland, hvor Michael Nielsen driver gården Tilsbæk. Med sin
geografiske placering tæt på København har han fokus på dialogen og sin ’license to produce’.
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Tekst: Aske Got Sørensen
Foto: Henrik Kaarsholm

F

ra gården Tilsbæk er der ca. 30 km. i
hver retning, før man støder på den
næste grisestald. Til gengæld er der
mindre end 1,5 km. til nærmeste by på
de fleste sider, og det betyder, at Michael Nielsen, der er valgt til bestyrelsen for kreds 6, har
forbrugerne meget tæt på.
Derfor har han meget fokus på, at hans landbrug
skal være en del af sin omverden, og det er
blandt andet noget af det, han tager med, når
han arbejder i bestyrelsen i Danish Crown.
- Jeg vil rigtig gerne være bindeled mellem
land og by, og jeg har en fantastisk god dialog
med det omkringliggende samfund. Det er
også nogle af de input, jeg prøver at tage med
i bestyrelsen, hvor jeg mener, at arbejdet med
vores ’license to produce’ er ekstremt vigtigt. Det
er meget få procent, der er i landbruget efterhånden, så derfor er det vigtigt, at vi opfører os
ordentligt og integrerer os i samfundet, så vi kan
vise, hvad det er, vi bidrager med til det danske
samfund, siger Michael Nielsen.

”

Her fortsatte han indtil 2013, hvor Svineproducentudvalget blev nedlagt, og konstruktionen
med AmbA- og A/S-bestyrelserne blev lavet.
Efter fire års pause stillede han op til AmbA-bestyrelsen og blev valgt ind i 2017.
- Jeg har altid været engageret i alt fra landboforeningerne, idrætsforeninger og mit slagteri.
Jeg vil gerne være med i det fællesskab, der er,
lægge en indsats og tage nogle beslutninger.
Det er vildt spændende at sætte retningen for,
hvordan vores virksomhed skal køre fremover,
siger Michael Nielsen.
Senest har han engageret sig lokalt ved at købe
den nedlagte brugs i nabobyen Uvelse sammen
med to andre. Her vil han holde liv i butikken og
dermed nærområdet ved at skabe en andelsejet
brugs, hvor borgerne i byen er kommet med som
ejere gennem borgeraktier.

Michael Nielsen
Driver gården Tilsbæk tæt ved Slangerup i Nordsjælland. Gården huser 900
søer, som producerer 27.000 smågrise
til konceptet Antonius. Derudover fedes
der en mindre portion restgrise. Til gården hører der ca. 1.000 hektar. I stalden
er der 8 ansatte, mens markdriften beskæftiger 2-4 afhængig af sæson. Både
griseproduktion og markdrift drives i
partnerskaber.

Koncern

“

Landbruget
er mega
vigtigt for det
danske sam
fund. Vi gene
rerer arbejds
pladser, og
det er blevet
mere og mere
tydeligt, hvor
vigtigt det er,
at vi produce
rer vores egne
fødevarer.

Michael Nielsen har siddet i Danish Crowns
AmbA-bestyrelse siden 2017, men har været
engageret i sit slagteri længe før det. Som
Antonius-leverandør var han formand for Antonius-udvalget under Steff-Houlberg, og da det
sjællandske andelsselskab blev en del af Danish
Crown fortsatte han i Svineproducentudvalget
som repræsentant for Antonius-producenterne.
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Fem hurtige
1
Hvornår fandt du ud af, du ville være landmand?
Det gjorde jeg, da jeg var fire år gammel. Jeg er opvokset i byen
i Dragør på Amager, men min mors forældre og familie havde
frilandsgartneri for enden af startbanerne på Amager. Jeg var så
heldig, at jeg var ældste barnebarn, så jeg fik lov til det hele og
måtte køre traktor, fra jeg var fire år. Der fik jeg interessen,
og da jeg var færdig i skolen, startede jeg på landbrugs
uddannelse og har været hele vejen rundt med kvæg,
grise og særdeleshed planteavl.

Forædling er fremtiden

Da Michael Nielsen i 1991 købte gården Tilsbæk
og satte de første grise ind, var det med dybstrøelse i stierne. Da han i 1998 valgte at satse på
produktion af smågrise og byggede stalde til
søer, var det designet til Antonius. Derfor har
der altid været velfærdsgrise på Tilsbæk, og den
ekstra dyrevelfærd ligger Michael Nielsen meget
på sinde.

Én ting er, hvad der skal ske i primærproduktionen i fremtiden, noget andet er fremtiden for
Danish Crown. Michael Nielsen glæder sig over,
at Danish Crown er blevet mere offensive i kommunikationen og kommet tættere på forbrugerne med bl.a. bæredygtighedsstrategi, og han
håber, at det kan bane vej for endnu mere værdi
til de danske ejere.

- Jeg har altid brændt for at ligge i front på
dyrevelfærd. Jeg vil gerne gå foran, men det er
også, fordi jeg tror på, at vi alle ender der før
eller siden.

- Vi skal forædle vores produkter noget mere
og lave nogle flere specialiteter. Det irriterer
mig grænseløst, at jeg skal købe serranoskinke
i brugsen og ikke en dansk skinke, når jeg skal
have tapas. Vi skal synliggøre, hvor gode, danske
varer vi kan lave.

Koncern

Det afspejler sig også i de tillidshverv, som han
har ved siden af eller i kraft af Danish Crown.
Michael Nielsen sidder i Det Dyreetiske Råd og i
Veterinærudvalget i Landbrug & Fødevarer.
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- Jeg synes, det er ekstremt spændende at være
med til at debattere, hvordan vores branche skal
se ud i fremtiden. Jeg har siddet med i Landbrug
& Fødevarers Vision 2050, og det er fedt at sidde
og diskutere f.eks. løsgående søer og alle de
andre tiltag, som skal give os ’license to produce’
i fremtiden, siger Michael Nielsen.

- Vi skal have mere værdi på produkterne, og
selvom vi ikke skal leve af det danske marked,
så kunne det være fedt at få et brand som serranoskinke og parmaskinke i Danmark. Det har
vi på bacon, og det skal vi have mere af, for vi
kan ikke konkurrere på omkostninger.

Selvom han har marker omkring gården
Tilsbæk, er der kun 1,5
km. til nærmeste by i
alle retninger. Derfor
går Michael Nielsen
også meget op i sit
engagement i lokalsamfundet.

“

Jeg har
altid brændt
for at ligge i
front på
dyrevelfærd.

”

2

Hvad er det bedste ved dit job?

3
Hvorfor valgte du Danish Crown?
Jeg valgte jo Steff, som blev en del af Danish Crown.
Da de fusionerede var det helt naturligt at følge med,
så jeg overvejede overhovedet ikke at gå ud af det. Vi
havde jo stadig vores slagteri i Ringsted, og det skulle
jeg stadig være en del af. Det med andelstanken og
specielt fællesskabet har altid været helt
naturligt for mig.

Det er forskelligheden. Der er aldrig to dage der er ens,
fordi sæsonerne skifter, men der sker også noget nyt
hver dag. Det er hele tiden nye udfordringer, og man kan
godt lave planer, men der sker altid noget uforudset,
og så skal man tage beslutninger, og det
kan jeg godt lide.

4
Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet?

5

Det gjorde jeg fordi, jeg gerne ville være med til at
stikke retning og tage ansvar, for at virksomheden også
kommer til at fungere fremover.

Hvad ville dine medarbejdere
og kolleger sige om dig?
Jeg håber, at de siger, at jeg er et ordentligt menneske, og at jeg har styr på tingene, og jeg håber
medarbejderne siger, at de er glade for at arbejde
her, fordi vi har ordentlige forhold og
respekt for hinanden.

Koncern

Fokus på dyrevelfærd
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Danish Crown lancerer
første nøglehulsmærkede
færdigretter i Danmark

Ny fabrikschef
på Rønne slagteri
Jesper Sørensen, der er driftsleder på slagteriet i Ringsted,
overtog stillingen som fabrikschef på Danish Crowns slagteri
i Rønne den 1. juni. Det sker efter Peter Koefoed Nielsen har
søgt nye udfordringer uden for Danish Crown.

Tekst: Søren Eieby Svenstrup / Foto: Danish Crown

I

Danish Crown tror vi på, at convenience
fødevarer kommer til at fylde mere i
forbrugernes travle hverdage. Af samme
grund har vi lanceret Danmarks første
nøglehulsmærkede færdigretter, der indeholder
fersk kød. Samtidig er kødet dansk, ligesom
retterne er produceret i Danmark.

D

anish Crowns slagteri i Rønne på
Bornholm har fået sat navn på den
nye fabrikschef, som skal overtage
ledelsen efter Peter Koefoed Nielsen. Det bliver Jesper Sørensen, som kommer fra
en stilling som driftsleder på Ringsted slagteri,
og det glæder produktionsdirektør i Danish
Crown, Per Laursen, at det bliver en chef med en
solid erfaring.

- Vi ser et stort potentiale i mad, som kan laves
hurtigt i god kvalitet. Nu har vi sendt de første
produkter i butikkerne, ligesom vi kommer
med 4-5 nye retter i efteråret, så det er en stor
satsning for os, og vi glæder os til at se, hvordan
forbrugerne tager imod produkterne, siger Ole
Bridal, der er kategoridirektør i Danish Crown.
Under sloganet ”Næsten for godt til at være
nemt” sælges produkterne i første omgang
i Føtex, Bilka og Netto samt på Nemlig.com.
Startsortimentet består af Thai Strimler, Thai
Wok og Fajita Risret.

En stor del af fremtidig vækst

Koncern

Convenience og færdigretter har da også allerede vundet større indpas hos danskerne. Fra 2016
til 2019 er markedsandelen på færdigretter inden for salget af kødproduktion vokset fra 16 til
28 procent, ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer.
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Derfor er det også en del af Feeding the Future-
strategien, at convenience-salget skal øges over
tid, ligesom det er ambitionen at få større andel
af convenience-markedet. Til foråret 2023 lanceres der igen en række nye nøglehulsmærkede
færdigretter.
- I Danish Crown skal vi være, hvor forbrugerne
er. Derfor investerer vi i innovation, og satsnin-

i Pinghu, hvor han agerede sparringspartner og
delte erfaringer og viden med sine kinesiske
kolleger.

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Privatfoto

gen på convenience er en hjørnesten for os. Jeg
forventer, at 5 procent af vores fremtidige vækst
i omsætningen kommer fra dette område, som
bliver ved med at vokse. Det kræver, at vi bliver
ved med at udvikle produkter, som forbrugerne
vil have, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish
Crown.

Hvad er nøglehuls
mærkningen?
Nøglehulsmærket er et fælles nordisk
ernæringsmærke under Fødevarestyrelsen, der gør det lettere for forbrugeren at leve efter de officielle kostråd.
Produkter med mærket lever op til et
eller flere krav, som handler om mindre
og sundere fedt, mindre sukker, mindre
salt og flere kostfibre og fuldkorn.

Til efteråret lanceres
der 4-5 yderligere
nøglehulsmærkede
færdigretter.

“

I Danish
Crown skal
vi være, hvor
forbrugerne
er.

”

- Jesper kommer med en meget stærk faglig og
erfaringsmæssig ballast til sit nye job. Han har
arbejdet som mesterafløser, mester og driftsleder i virksomheden og har fået udvidet sit
ansvarsområde kontinuerligt, og derfor glæder
jeg mig til at samarbejde med ham i den nye
rolle som fabrikschef for slagteriet i Rønne, siger
Per Laursen.

I 2019 tilbragte
Jesper Sørensen fire
måneder i Kina for at
hjælpe med opstarten
af fabrikken i Pinghu.

For at sikre en problemfri overgang har Jesper
Sørensen allerede fra mandag d. 23. maj tilbragt
det meste af sin tid i Rønne sammen med
tidligere fabrikschef Peter Koefoed Nielsen, så
overgangen til den nye ledelse er foregået så
gnidningsfrit som muligt.
Privat bor Jesper Sørensen på Sjælland, men
planlægger at flytte til Bornholm med sin familie snarest.

Jesper Sørensen blev uddannet som slagter i
2001 fra slagteriet i Odense. Efter en periode
uden for Danish Crown vendte han tilbage til
slagteriet i Ringsted i 2008 først som mesterafløser, dernæst mester og til sidst driftsleder.
Senest har han fået udvidet ansvarsområdet i
Ringsted, så han, udover at være ansvarlig for
Fabrik 3, også havde ansvaret for pakkeri og salt
og røg.
Derudover tilbragte han i 2019 fire måneder i
Kina for at hjælpe med opstarten af fabrikken

Gris

Nu sender Danish Crown de første nøglehulsmærkede færdigretter
med fersk kød ud i detailhandlen. Allerede i efteråret kommer flere varianter
til som et bevis på, at det er et stort satsningsområde.
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Mathias sender sine
økologiske kreaturer på
sommerferie i marsken

Tekst: Aske Gott Sørensen / Foto: Red Star

Nye webinarer om
Danish Crown Data

Fra maj til oktober skifter Mathias Knudsens 200 kreaturer
adresse fra Løgumkloster til marsken ved Højer. Landmanden
kan se, at køerne stortrives og nyder det friske græs.

Over halvdelen af de grise, der leveres til Danish Crown, er en del af Danish Crown Data, og nu
inviterer Ejerservice igen til webinarer, så de resterende andelsejere kan komme godt i gang.

kornafgrøder og græs til kreaturerne. Derfor er
muligheden for at køre dyrene i marsken en god
aflastning af sine egne jorde, ligesom marskens
natur skal afgræsses, idet det sikrer, at vegetationen i marsken bliver passet.

Tekst og foto: Søren Eibye Svenstrup

H
Friland

ver sommer er der afgang for
Mathias Knudsens kreaturer fra
Bedsted ved Løgumkloster mod
marsken syd for Højer. Fra maj og
frem til juni transporterer landmanden omkring
200 dyr mod vest for at sende dem på græs ved
digerne syd for Højer, hvor de græsser hen over
sommeren.
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Her har den økologiske landmand råderet over
90 hektar inddiget marskjord med godt græs til
de mange kreaturer. Han er en af fem landmænd
i området, som har lov til at lade dyrene afgræsse på statens jord, ligesom han også forpagter
legatjorde af Tønder Kommune.
Mathias Knudsen har været økolog i 25 år, og
han driver selv 140 hektar ved sin ejendom med

- Du kan se, at dyrene nyder at komme herude,
og det gør jeg også. Man kan se, at dyrene trives,
når de græsser. Det betyder også noget for dyrevelfærden, at de har god plads og luft omkring
sig. Vejret kan godt være barsk herude, men det
generer dem ikke. De spiser bare af det saftige,
saltholdige og mineralrige græs, siger Mathias
Knudsen, der leverer til Friland Økologi Unique.
Han er selv ude at se til sin kreaturer en gang
eller to hver uge hele sommeren. En markmand
har det daglige opsyn med området. Kreaturerne
går i marsken frem til oktober, og i løbet af sommeren tager dyret omkring et kilo på om dagen.
- Jeg plejer at sige, at det lidt som, når vi mennesker holder sommerferie. Dyrene elsker at
komme på græs her i marsken, og jeg må jo sige,
at jeg også nyder at gå i marsken og kigge efter
fugle og dyrelivet, siger Mathias Knudsen.
For landmanden betyder det tilmed at når dyrene går i marsken, kan han om sommeren på sine
egne jorde dyrke afgrøder, som dyrene så spiser
om vinteren.

“

Man kan se,
at dyrenes
trives, når
de græsser.
Det betyder
også noget
for dyre
velfærden, at
de har god
plads og luft
omkring sig.

”

S

om tidligere meldt ud lukker Danish
Crown inden længe ned for at lave
E-kontrol i WinPig via Agrosoft. Det
betyder, at ejere, der har brugt denne
løsning indtil nu, enten skal finde et alternativ
eller flyttes med over i Danish Crown Data. Derfor
laver Danish Crown Ejerservice nu igen en række
webinarer for ejere, der gerne vil høre mere om
Danish Crown Data og startes op i systemet.
- Vi er kommet rigtig godt fra land og erfaringen
fra den første række af webinarer er, at det er
en god måde at få systemet ind under huden og
blive komfortabel med det. Vi vil gerne have endnu flere med i systemet, så ejerne kan få gavn af
gode data, og få mulighed for at træffe beslutninger baseret på data. Så jeg håber, at ejerne vil tage
mod tilbuddet om et gratis management-system
til deres produktion, siger Simon Lauridsen, der
er ansvarlig for Danish Crown Data.

“

Vi vil gerne
have endnu
flere med i
systemet, så
ejerne kan få
gavn af gode
data.

”

Webinarerne løber af stablen tirsdag d. 28. juni
og tirsdag d. 5. juli kl. 10.30. Alle andelsejere i
Danish Crown kan deltage ligesom der opfordres
til at invitere medarbejdere og andre, der vil
bruge løsningen i det daglige.

Tilmelding:
Tilmelding foregår via ’arrangement tilmelding’
enten i Danish Crowns ejer-app eller på Ejersiden. Forud for webinaret vil deltagerne modtage
en mail med række informationer og forudsætninger, som skal være klar til selve dagen.
Deltagerne vil blive oprettet i det nye system
umiddelbart før, webinaret går i gang. Har
du spørgsmål til webinaret eller praktikken
omkring det, er du velkommen til at kontakte
Simon Lauridsen på 4090 0211.

Gris

Dette er vigtigt for, at marskens fugle kan finde
føde og få gode ynglemuligheder. Området er en
del af Nationalpark Vadehavet. Arealerne i marsken omkring digerne ved Højer ejes af Naturstyrelsen, som giver ham og de andre landmænd
mulighed for at afgræsse områderne og dermed
stå for den del af naturplejen.
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Plantebaserede
produkter er kommet
stærkt fra start
Siden Danish Crown i januar lancerede sin plantebaserede produkt
serie, har koncernen opnået en markedsandel på ca. 20 procent Det er
især produkter til børnefamilier, der hitter, og med nye produkter på vej
er det nu koncernens ambition at blive markedsleder.

plantebaserede kødalternativer, siger Mette
Færch, der er direktør for marketing og innovation i Danish Crown.

Den gode start har
gjort, at Danish
Crown udvider sortimentet af plantebaserede produkter med
tre nye varianter efter
sommerferien.

Der er lige nu otte produkter i den plantebaserede serie, der består både af færdigretter og
komponenter til måltider. Alle produkterne er
fremstillet uden soja med enten nordiske eller
økologiske grøntsager som hovedingrediens.
De bedst sælgende produkter er samtidigt
børnefamiliernes favoritter, nemlig veggiefars,
veggiedeller og veggienuggets.
Danish Crowns markedsanalyser viser, at hele
seks af de nye produkter - efter blot fire måneder på markedet - ligger i top-20 på salgslisten
for plantebaserede kødalternativer. Samtidig
er veggiefars fra Den Grønne Slagter det mest
solgte produkt i sin kategori.

- Vi har satset benhårdt på at levere god mad til
de mange. Det vigtigste er selvfølgelig, at produkterne smager godt, men samtidigt skal det
være gode produkter til en ordentlig pris, så de
fleste kan være med. Vi vil populært sagt vinde
hverdagen. Der ligger vi godt til lige nu, for vores
plantebaserede produkter er de bredest distribuerede i kategorien, og altså dem der er at finde i
flest butikker på landsplan, siger Mette Færch.
I forbrugerundersøgelser svarer mere end hver
tredje dansker, at de inden for det sidste år har
skåret ned på deres kødforbrug, og to ud af tre
danskere har et ønske at spise mere klimavenligt. Derfor var det til lanceringen Danish Crowns
mål at nå en omsætning i det plantebaserede
segment på et større tocifret millionbeløb allerede i 2022. Med de gode salgstal er koncernen
godt på vej til at levere på den målsætning.
Efter sommerferien udvider Danish Crown
det plantebaserede sortiment med tre nye
produkter. En asiatisk inspireret nudelret med
grøntsager og veggiebites, en veggie Hakkebøf
og en paneret burger med spinat og ost.

“

D
Koncern

er bliver spist masser af veggiedeller og plantebøffer ved de danske
spiseborde. I januar lancerede
Danish Crown sin første plantebaserede produktserie under brandet ”Den Grønne
Slagter” og har allerede nu en markedsandel på
ca. 20 procent
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- Det er vi selvfølgelig stolte af, og særligt fordi
fem procent af alle danskere efter bare fire
måneder allerede har købt vores plantebaserede produkter. Det er helt fantastiske tal for en
ny produktserie i fødevarebranchen. Derfor er
vi også allerede på vej til at udvide serien med
nye plantebaserede produkter og har en klar
målsætning om at blive markedsleder indenfor

”
Koncern

Tekst: Bjarke Kamstrup
Foto: Danish Crown

Det vigtig
ste er selv
følgelig, at
produkterne
smager godt,
men samti
digt skal det
være gode
produkter til
en ordentlig
pris, så de
fleste kan
være med.

- Det er ikke sådan, at vi nu opgiver at producere
kød, for det kommer forbrugerne også til at
efterspørge i fremtiden. Men i Danish Crown er
vi meget bevidste om, at fødevaresektoren er en
del af klimaudfordringen, og derfor er vi også
opsatte på at være en del af løsningen, siger
Mette Færch.
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Frej-direktør
indtræder i
bestyrelsen hos
Friland
Tekst: Søren Eibye Svenstrup / Foto: Nellie Møberg

F

remover er der et nyt ansigt at finde
ved bestyrelsesmøderne i Friland.
Direktør og medstifter i Tænketanken
Frej, Marie-Louise Boisen Lendal, er nyt
medlem af Frilands bestyrelse.

Friland

Her erstatter hun Signe Wenneberg, der har
bidraget med sine solide kompetencer indenfor
kommunikation og bæredygtighed, og som
efter eget ønske har valgt at stoppe i Frilands
bestyrelse efter en årrække. Bestyrelsesformand
i Friland, Peter Fallesen Ravn, glæder sig over at
byde velkommen til Marie-Louise Lendal, som
ifølge ham er et godt match til bestyrelsen.
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- Marie-Louise Lendal kommer ind i Frilands
bestyrelse med et stærkt fokus på bæredygtighed, ligesom hun har stor indsigt i forbrugernes
ønsker og valg. Samtidig har hun erfaring med
arbejdet i en organisation som Frej, som vi også
mener passer godt ind i Frilands arbejde, siger
Peter Fallesen Ravn.

Marie-Louise Lendal har været direktør i Frej
siden 2016, og hun er selv opvokset på et
landbrug. I Frej arbejder hun for en bæredygtig
fremtid for fødevarevirksomheder og fødevaresektoren i Danmark, og her ser hun et stærkt
match i Friland.
- Hele mit arbejde har handlet om at skabe en
bæredygtig forandring i fødevaresektoren. Det
sker via tæt dialog med virksomheder og organisationer. Det arbejde stemmer godt overens
med at arbejde for en stor spiller som Friland,
hvor der er arbejdet med og skal arbejdes mere
med bæredygtighed. Det er et spændende sted
at skabe forandring, siger Marie-Louise Lendal
og tilføjer.
- De formål, jeg arbejder for i Frej, tager jeg med
i Friland. Her skal vi skabe mere indtjening ved
at investere i bæredygtighed, siger hun.
Marie-Louise Lendal har igennem Frej løbende
arbejdet tæt sammen med Danish Crown, da

Med indtrædelsen af Marie-Louise Lendal har
Friland fundet afløseren for Signe Wenneberg,
der har ønsket at stoppe i bestyrelsen for at
arbejde dedikeret videre med bæredygtighedsagendaen i andre sammenhænge og måske også i
bestyrelser. Signe Wenneberg stopper i Frilands
bestyrelse 30. juni. Bestyrelsesformanden i Friland takker Signe Wenneberg for hendes stærke
bestyrelsesarbejde.
- Vi siger pænt farvel til Signe Wenneberg og
takker for en god og dedikeret indsats i Frilands
bestyrelse. Signe Wenneberg har været med til at
udvikle og flytte Friland til den stærke position,
vi har i dag. Vi står et rigtigt godt sted med Friland i dag, og det har Signe Wenneberg haft en
stor andel i, siger Peter Fallesen Ravn.
Signe Wenneberg, der ud over at være direktør
i eget kommunikationsfirma også er økologisk
ginproducent, har siddet i Frilands bestyrelse
siden 2016. Hun ser tilbage på en god tid, hvor
Friland har udviklet sig til at være et stærkt,
ansvarligt brand indenfor bæredygtighed og
dyrevelfærd. Samtidig er timingen for hende helt
rigtigt i forhold til at gå ind i andet bestyrelsesarbejde. Signe Wenneberg kom ind i Frilands
bestyrelse efter arbejdet med ”Etisk Forbrug” i
Det Etiske Råd.
- Jeg stopper nu, fordi samarbejdet i bestyrelsen
fungerer perfekt, og fordi vi er kommet virkelig
langt med arbejdet for at skabe en strategi for
bæredygtighed og biodiversitet. Man skal altid
slutte, når det går godt. Vi står i dag et rigtigt
solidt sted, hvor vi har en gruppe progressive
landmænd med gode planer for fremtiden og en
bestyrelse, der er meget visionær. Jeg siger farvel
med et smil og er klar til at gå ned ad andre
grønne veje, siger Signe Wenneberg.

Marie Louise Boisen Lendal er godt kendt i
landbruget. Hun har beskæftiget sig med bæredygtighed indenfor landbruget gennem sit virke
som direktør i Tænketanken Frej.

Friland

Kommunikationsrådgiver Signe Wenneberg stopper efter eget ønske i
Frilands bestyrelse efter seks år. Hun bliver afløst af medstifter og direktør
i Tænketanken Frej, Marie-Louise Boisen Lendal.

koncernens kommunikationsdirektør Astrid
Gade Nielsen sidder i advisory board hos Frej,
ligesom Marie-Louise Lendal har været en del
af regeringens klimapartnerskab for landbrugsog fødevaresektoren, hvor Group CEO i Danish
Crown, Jais Valeur, sidder som formand. Dermed
har Marie-Louise Lendal også et godt indblik i
koncernstrategien hos Danish Crown ’Feeding
the future’.
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Ferielukket i Aalborg
Det vil stadig være muligt at få afhentet og
slagtet dyr gennem hele sommeren, da slagteriet
i Holsted ikke holder ferielukket, men fortsætter
driften.

Andelsejere, som ønsker deres dyr
slagtet i Aalborg, bør derfor overveje at
tilmelde til slagtning senest i uge 26.

Snart slut
med gratis
E-kontrol i
WinPig

Noter

I takt med at Danish Crown Data bliver mere og
mere udbredt blandt andelsejerne, bliver Danish
Crowns WinPig-løsning dermed også mindre
brugt. Samtidig har systemet, der håndterer
Danish Crowns WinPig-løsning en alder, der gør,
at det vil kræve en opdatering og dermed en
investering for at følge med kommende krav til
bl.a. datasikkerhed.

EU-besøg på Danish
Crown Horsens

Noter

Under overskriften ’Innovation i landbruget’ var
en delegation på fem medlemmer af EU-parlamentets landbrugsudvalg taget til Danmark for
at kigge nærmere på, hvordan det danske landbrug omstiller sig til en mere grøn fremtid.
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- Som virksomhed er det vigtigt for os at have
en god og konstruktiv dialog med alle, der har
interesse i det, vi laver. Da studieturen samtidig
handlede om grøn omstilling, var det naturligt,
at vi åbnede op og viste, hvordan vi arbejder med
fødevareproduktionens klimaaftryk i Danish
Crown, og mit indtryk er, at parlamentarikerne
tog tilbage til Bruxelles med masser af inspiration, siger Frederik Vilhelm Greibe, ansvarlig for
public affairs i Danish Crown.
Det er EU-parlamentsmedlem Asger Christensen
(V) enig i. Med sin baggrund i landbruget havde

han glædet sig til at vise, hvordan de danske
landmænd arbejder med bæredygtighed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.
- Jeg inviterede mine kolleger i landbrugsudvalget til Danmark, så de kan se, hvor hårdt vi
arbejder for at sikre, at fremtidens fødevareproduktion er både bæredygtig og konkurrencedygtig. Jeg er stolt af, at danske landmænd går
forrest i den grønne omstilling, og vores gode
løsninger bør udbredes til vores nabolande.
- Det var helt fantastisk at se, hvor seriøst
Danish Crown arbejder for at nå vores fælles klimamål og få indblik i de digitale værktøjer, som
man har taget i brug. Slagteriets højteknologiske
anlæg var ganske enkelt imponerende.

Det betyder, at Danish Crown nu udfaser AgroVision og dermed WinPig, og den sidste mulighed
for at lave en E-kontrol i dette system gennem
Danish Crown vil derfor være 2. kvartal 2022.

Verdensbankens præsident, David Malpass, var
på besøg i Danmark den 9. - 10. juni, og Danish
Crowns CFO, Thomas Ahle, var inviteret til at
deltage i en såkaldt High-Level Business Dinner
hos Landbrug & Fødevarer på Axeltorv i København.
Ved middagen fik Thomas Ahle lejlighed til at
fortælle præsidenten og de øvrige fremmødte
om Danish Crowns investeringer i bære
dygtighed.
- Samlet set er den grønne omstilling af fødevareog landbrugssektoren presserende, men den er
også meget dyr. I Danish Crown har vi investeret
betydeligt i bæredygtighed i vores kommende
strategiperiode, og det er kun starten.
- Jeg håber, at Danish Crown kan være en inspiration og et udstillingsvindue. I Danmark har vi
meget at vise verden, og som kødvirksomhed
håber vi at kunne vise alle, at der er en fremtid
for bæredygtigt kød, sagde Thomas Ahle på
mødet.

Verdensbankens
præsident har fokus
på at løse to af
de største globale
udfordringer, nemlig
den grønne omstilling og fødevare
forsyningskrisen.

- I Ejerservice går vi nu i gang med at hjælpe de
sidste leverandører, der endnu ikke er kommet
over på Danish Crown Data. Samtidig trækker vi data ud og overfører til PigVision for de
ejere, som ønsker at købe sig adgang til andre
E-kontrolprogrammer og gerne vil have gamle
E-kontroldata med, siger Anders Nørgaard, der
er konsulent i Danish Crown Ejerservice og
fortsætter.
I forbindelse med at der skiftes fra WinPig over
til Danish Crown data, skal man være opmærksom på, at der, hvor e-kontrollen bruges til
eksempelvis N og P opgørelse over til gødningsregnskab og gødningsplan, skal data gemmes, så
det kan sættes sammen med de nye opgørelser
i Danish Crown Data. Vi anbefaler, at data inkl.
foder og næringsstofoplysninger er opdaterede
i Winpig, hvorefter der enten kan udlæses en
kopi, eller udskrives de relevante rapporter.

Noter

Danish Crown Beefs slagteri i Aalborg
holder lukket i uge 27 og 28 grundet
sommerferien.

Thomas Ahle
mødtes med
Verdensbankens
præsident
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Kristian Jensen er faglig rådgiver i Danish Crown
Ejerservice. Her giver han et bud på, hvor du kan
optimere på bedriften i den kommende tid.

Fokusområder i
de varme måneder

J

uni, juli og august plejer som udgangspunkt at give os to tilbagevendende
temaer i rådgivningen i Danish Crown.
Det ene er høst, og det andet er varmepåvirkning af grisene.

Kigger vi på det, der nok ligger mest present på
nethinden lige nu, så er høsten et sted, hvor vi
med en lille ekstra indsats ofte kan se en ret
konkret værdi. Først og fremmest er der et par
ting, man kan gøre, inden kornet køres ind. Det
vil være at få tømt og rengjort gammelt korn fra
siloen, så vi ikke opsamler toksiner i bunden,
som kan skade grisens effektivitet. Samtidig vil
det også være en god idé at få trykprøvet siloen,
hvis det er en gastæt.
Herefter opfordrer vi altid til at få taget en prøve
på kornet, så vi sikrer den rigtige og billigste
fodersammensætning. Her er det vigtigt, at vi
tager prøven det rigtige sted, og hvis man har
amerikanersilo, så skal omrørerne gerne kører
en god uges tid, inden vi tager prøven fra.

Gris

Har du kornet i gastæt silo eller på planlager, så
tag en prøve fra hvert læs korn, der køres ind
og bland samleprøven godt sammen, inden den
sendes til analyse.
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Vi anbefaler en prøve på vand og protein, mens
vi på energi plejer at anbefale, at man lægger sig

op ad landsgennemsnittet og så korrigerer for
vandindholdet. Fosfor kan også vælges til som
analyse, men her er det vigtigt, at der så minimum sendes tre prøver af det samme parti på
grund af en større analyseusikkerhed på denne
analyse. Hvis der ønskes en kemisk analyse af
kornet, så er vi gerne behjælpelige med denne.
Det andet tema er som nævnt varmepåvirkning
af grise, og her kan vi tydeligt se fra vores tal på
dynamisk tilvækst, at de varme måneder koster
på tilvæksten i staldene. Samtidig kan vi også se,
at de af jer, der har korrekt overbrusningsstra
tegi og udluftning slipper nådigst igennem.
Få derfor tjekket alle udhæng ved diffusventilation og isolering og tjek om luftventilerne virker.
Har du vægventilation, så tjek at ventilkasserne
er funktionsdygtige.
Kigger vi på overbrusning, så skal brusetiden i
de varme perioder gerne være så lang, at alle grise kan nå under bruseren. Det vil for de flestes
vedkommende være ca. 2-2,5 minut. Bruses der
korrekt, kan det sænke grisens temperatur med
op til fire grader, og det er med til at mitigerer
nogle af konsekvenserne, som de varme temperaturer udenfor ellers kan have på et hold af
grise.

“

Vi opfordrer
altid til at få
taget en prøve
på kornet,
så vi sikrer
den rigtige
og billigste
fodersam
mensætning.

”

