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Indsigt

Markant 
løft på vej

K 
ære andelsejer
Afstanden mellem vores og konkur-
renternes notering er for stor. Over 
de seneste måneder har vi løftet 

noteringen på grise med 1,70 kroner – i samme 
periode er afstanden til EU-indekset øget med 
over tre kroner. Det er naturligvis ikke tilfreds-
stillende. Det er primært vores Danish Crown 
business unit, der er ramt af manglende eksport 
ud af Europa og et vigende salg af forædlede 
produkter. 

Det er ikke det tyske marked, der kan bære den 
danske eksport af grisekød. De tyske detail-
kæder og forbrugere har en klar strategi om tysk 
kød til tyske forbrugere, og derfor vil vores pro-
dukter være andet valg i den tyske køledisk og 
til en anden pris. Der vil fortsat være gode mar-
kedsmuligheder for danske produkter, men vi er 
også midt i et paradigmeskifte, hvor enkeltlande 
i stigende omfang lukker sig om sig selv, hvilket 
jo er det modsatte af vores globale tilgang til 
handel. På den korte bane er det en udfordring 
for os, men som vi altid har gjort, finder vi også 
en vej frem i den nye verdensorden.

Tallene i Danish Crowns regnskab for februar 
måned rammer ikke helt budgettet, og derfor 
skal der arbejdes ekstra hårdt for at genetablere 
vores konkurrenceevne.

Det er ikke én forretningsenhed, som under-
præsterer i en grad, der gør, at vores konkur-
renceevne bliver udfordret, som den er blevet i 
indeværende regnskabsår. Vores forskellige dat-
terselskaber arbejder alle sammen i vanskelige 
markeder, men det er summen af de vanskelige 
markeder, der desværre udfordrer os lige nu.

Heldigvis ser det ud til at efterspørgslen 
kommer nu, og det betyder stigende priser, da 
udbuddet af grise i Europa samtidig er faldet 
markant. Derfor har vi et langt bedre udgangs-
punkt, og vi ser ind i et markant løft af noterin-
gen på grise.

Det er tiltrængt med en bedring af priserne på 
vores primære markeder, men jeg oplever, at der 
er andelsejere, som sætter spørgsmålstegn ved, 
om det virkelig er hele forklaringen.

Vi sagde det på webinaret i februar, som rigtigt 
mange af jer deltog i. Vi opererer i et todelt 
marked, hvor hjemmemarkederne er prissat 
fornuftigt, mens salget til industri og eksport 
ud af Europa lider. Det er i høj grad i den sidste 
del, vi opererer i, og her eksporterede vi sidste år 
63 pct. ud over Europas grænser, mens de øvrige 
store spillere på det europæiske marked solgte 
63 pct. på deres hjemmemarkeder.

Jeg har lyst til allerede nu at konstatere, at vi er 
stærkt på vej op ad hullet. Men belært af erfa-
ring, så kan meget ske, så vi venter til vi ser mere 
i samme retning.

Med venlig hilsen

Erik Bredholt, formand i Danish Crown

“
Det ser 

nu ud til at  
efter spørgslen 

kommer nu, 
og det betyder  

stigende  
priser, da 
udbuddet
af grise i 
 Europa 

samtidig er 
faldet

markant.

”
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Sådan indberetter du  
foderdata til Ejerservice

Metoder til indberetningTekst: Aske Gott Sørensen  /  Foto: Morten Fauerby

A 
ndelsejere i Danish Crown har fra 1. 
januar modtaget 10 øre pr. kg i bæ-
redygtighedstillæg. Indtil videre har 
alle modtaget tillægget, men fra 30. 

april skal data være på plads for fortsat at være 
berettiget til at modtage tillægget.

- Formålet med tillægget er at belønne de ejere, 
som kan dokumentere foderudnyttelsen på 
de grise, der leveres til Danish Crown. Datae-
ne benytter Danish Crown til at dokumentere 
klimaaftrykket pr. gris, og til yderligere at doku-
mentere den bæredygtige udvikling den danske 
gris gennemgår. Det bliver et stadig større krav 
hos vores kunder i takt med, at flere og flere af 
vores kunder også bliver en del af science based 
targets med mål om at reducere klimabelastnin-
gen, siger Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder i 
Ejerservice.

For at være berettiget til bæredygtighedstillæg-
get efter 30. april skal man senest denne dag 
kunne dokumentere foderudnyttelsen på hvert 
CHR-nummer, man leverer grise fra for første 
kvartal. Der findes tre måder at dokumentere 
grisenes foderudnyttelse.
 
1. Via dynamiske data i Danish Crown Data 
2. Via upload af data til ejersiden 
3. Upload af data via Ejerappen

Indberetning af data efter april 
For at være berettiget til tillægget i tredje 
kvartal 2023 skal man senest d. 31/7-2023 have 

Inden d. 30. april skal der indberettes valide foderdata til Ejerservice 
for at sikre sig de 10 øre i bæredygtighedstillæg. Herunder kan du 

læse mere om de forskellige metoder til indberetning.

Du kan indberette 
foderforbrug via 
Danish Crown Data, 
men bruger du ikke 
systemet kan det også 
indberettes via Ejer-
side eller app.

indberettet foderudnyttelse for andet kvartal på 
de CHR-numre, der leveres slagtegrise fra. For 
at være berettiget til tillægget i fjerde kvartal 
2023 skal man senest d. 31/10-2023 have ind-
berette foderudnyttelse for tredje kvartal på de 
CHR-numre, der leveres slagtegrise fra. 

Her gælder dog stadig, at såfremt man benytter 
sig af dynamiske data i Danish Crown Data, skal 
man ikke foretage sig andet end at sikre, der 
kan regnes troværdige data for foderudnyttel-
se mindst én uge i det forrige kvartal på hvert 
CHR-nummer.  

Via dynamiske data i  
Danish Crown Data

Kravet for at modtage tillægget efter 30. april 
er, at der i mindst én uge i første kvartal 2023 
kan regnes en troværdig 13-ugers foderud-
nyttelse for hvert CHR-nummer, der leveres 
slagte grise fra. Helt konkret betyder det, at 
der i grafen for foderudnyttelse skal være 
mindst én valid prik (udregning) for foder-
udnyttelse (13 uger) i første kvartal 2023. Har 
man ikke en prik i første kvartal efter 30. 
april, er man ikke berettiget til at modtage til-
lægget for grise leveret fra det CHR-nummer, 
hvor der mangler data. 

Har man kun dynamiske data på en del af 
sine CHR-numre, kan der uploades E-Kontrol 
via ejersiden for de CHR-numre, der ikke er 
dynamiske tal for foderudnyttelse på. 

- For dem, som løbende taster foderforbrug, 
eller som modtager foderleverancer i Danish 
Crown Data, vil denne metode være den 
nemmeste. Vi har heldigvis rigtig mange 
besætninger, for hvem det er blevet en del 
af den daglige eller ugentlige management. 
De besætninger skal bare fortsætte det gode 
arbejde, og så vil de få tillægget automatisk, 
såfremt data er korrekte. Der vil også være 
nogen, der skal have en smule hjælp for 
at komme i mål med de dynamiske data i 
Danish Crown Data, og dem er vi i Ejerservice 
selvfølgelig klar til at hjælpe, siger Simon 
Lauridsen, der er ansvarlig for Danish  
Crown Data.

Via upload af E-kontrol til Ejerside

Ønsker man at uploade en E-Kontrol til dokumentation af 
foderudnyttelsen, kan det gøres via Ejersiden. Her betyder det 
ikke noget, om E-kontrollen er lavet i Danish Crown Data eller 
et andet program. 
 
På Ejersiden går man ind under ”elektroniske services” og her-
efter ”Data til bæredygtighedstillæg”. Her vælges først hvilket 
CHR- nummer, der uploades data for. Herefter udfyldes de ob-
ligatoriske felter, og dokumentation vedhæftes, hvorefter datae-
ne uploades. Har man flere CHR-numre, der leveres slagtegrise 
fra, gentages processen med data for hvert CHR-nummer.

Via ejerappen

På ejerappen kan der findes et nyt ikon. Klikker man på det, får 
man en side frem, hvor man kan taste de samme data som via 
Ejersiden. 
 
Benyttes denne metode, er der mulighed for at bruge telefo-
nens kamera til at tage et billede af en E-kontrol eller andet 
dokumentationsmateriale og vedhæfte det til registrerin-
gen. Processen skal, ligesom på ejersiden, gentages for hvert 
CHR-nummer. 
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DAKA-integration 
sikrer valide data

Tekst: Aske Gott Sørensen

Foto: Red Star

H 
vis medarbejderne på Strandholt 
bliver mødt af en død gris i stalden, 
er proceduren helt klar. Grisen 
tastes i Danish Crown Data med 

det samme, hvilket generer en prætilmelding 
i PigUp & Ko, hvor tilmeldingen gøres færdig. 
Ifølge Niels Olesen, der ejer Strandholt, handler 
det om at sikre, at data altid er valide.

- Når vi taster i Danish Crown Data med det 
samme og gør tilmeldingen færdig hos DAKA, er 
der ikke noget, der hænger. Når vi bruger Danish 
Crown Data til at lave prætilmeldingen, så er vi 
sikre på, at vores data er opdaterede hele tiden, 
så vi ikke skal taste en masse på bagkant, siger 
han. 

Dermed er han altid sikker på antallet af grise 
på stald i Danish Crown Data, og det er funda-
mentet for at få valide data. 

For Niels Olesen handler det om at kunne stole 
på de data, der kommer fra de enkelte stalde.

På gården Strandholt ved Horsens har Niels Olesen 
 og medarbejderne helt faste rutiner for tilmeldinger til 

DAKA, og her hjælper integrationen til Danish Crown Data 
med at sikre valide data for produktionen.

 
Hvis der tastes en død 
gris i Danish Crown 
Data, oprettes der 
automatisk en præ-
tilmelding til DAKA, 
hvis man har takket ja 
til integrationen.

- Vi har fem lokaliteter med grise på, og der er 
ikke en af os, der når rundt på alle fem på en dag. 
Derfor skal vi kunne stole på data fra de enkelte 
ejendomme, og det kræver, at tingene bliver gjort 
ordentligt, så data er valide, siger han.

Friske råvarer
På Strandholt tilmeldes grisene til DAKA med 
det samme, og derfor flyttes de også direkte til 
afhentningspladsen. For Niels Olesen handler 
det om at sende så friske råvarer af sted til 
DAKA som muligt.

- Vi har jo fået utallige opfordringer fra DAKA 
om at tilmelde så hurtigt som muligt, og der 
vil vi som landmænd nok gerne spare DAKA 
for en kørsel, men hvis den er gået i fordærv i 
mellemtiden, har de nok tabt mere, end de har 
vundet. Derfor har vi besluttet, at vi flytter grisen 
til afhentning med det samme, så den også er 
væk fra stalden, siger Niels Olesen.

Den arbejdsgang er landmandskonsulent Lars 
Jørgen Nielsen fra Daka glad for.

Sådan fungerer integrationen

PigUp & Ko er blevet relanceret med 
nye funktioner. Nu kan der bl.a. oprettes 
medarbejdere i appen med forskellige 
ansvarsområder. 

Det betyder, at medarbejdere med ansvar 
for at taste den døde gris og fjerne 
den fra stalden nu blot kan gøre det i 
Danish Crown Data. Det tæller hermed 
som en prætilmelding, som efterføl-
gende færdiggøres af den medarbejder, 
der har ansvaret for at flytte dyret til 
afhentningspladsen. Herefter laves den 
endelige tilmelding i PigUp og Ko, og 
afhentningen sættes i gang ved DAKA. 

Hvis grisen ikke lægges på afhent-
ningsplads, men i stedet flyttes til en 
smågrise container, kan det markeres i 
Danish Crown Data – det tæller dermed 
ikke som en prætilmelding.

- Den klare ansvarsfordeling mellem 
medarbejderne minimerer risikoen 
for fejl og giver et bedre overblik over 
samarbejdet med DAKA. Processen gøres 
samtidig smidigere, så vi forhåbentlig 
får en hurtigere afhentning til glæde for 
både leverandøren og DAKA, siger An-
ders Lehnsted, der er projektkoordinator 
i DAKA.

- Genanvendelsen af friskere råvarer er mere 
energi-effektivt, giver mere biodiesel og færre 
lugtgener, fortæller Lars Jørgen Nielsen.

Integrationen mellem Danish Crown Data og 
DAKAs Pigup & Ko har været i funktion siden 
december. Ønsker man som andelsejer i Danish 
Crown hjælp til at benytte funktionen, kan man 
kontakte Danish Crown Ejerservice eller DAKAs 
kundeservice.  
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’Åbent  
Landbrug gør 
en stor forskel 
for både os og 
forbrugerne’

Tekst: Martin Christensen

Foto: Poul Madsen

S 
øndag d. 17. september står i landbru-
gets tegn. Her besøger tusindvis af 
danske forbrugere de danske gårde i 
forbindelse med Åbent Landbrug for 

at se, hvordan kød- og mejeriprodukter bliver  
til på de danske bedrifter. 

En af gårdene er Flyvbjerggård i Nordjylland, 
hvor Mogens Højholt Hansen sammen med fa-
milien og bedriftens to medarbejdere åbner op 
for offentligheden til Åbent Landbrug for tredje 
år i træk. 

- Dansk landbrug fortjener, at der i fortællingen 
om vores stolte erhverv er flest mulige nuancer 
med. Derfor er det vigtigt, at vi som landmænd 
åbner vores bedrifter op, så forbrugerne kom-

Mogens Højholt Hansen åbner sin bedrift Flyvbjerggård  
op for de danske forbrugere til Åbent Landbrug. Han glæder sig til 
at vise sit eksempel på dansk landbrug frem og komme i direkte 
kontakt med forbrugerne, for det bliver begge parter klogere af,  

mener Mogens Højholt Hansen. 

“
Jeg har 

kunnet høre 
de andre år, 
at folk tager 
herfra med 
en bredere 

forståelse og 
ofte et mere 
positivt syn 

på det danske 
landbrug.

”

75.000 danskere 
takkede sidste år ja til 
at komme tættere på 
landbruget. Derfor er 
der behov for værter, 
der vil åbne op.

 
xxxxx mer ud og ser, hvordan dyrene har det, og hvor-

dan vi arbejder med bedriften generelt, siger 
Mogens Højholt Hansen. 
 
Arbejdsindsatsen er det hele værd
På Flyvbjerggård forbereder de sig ved selvføl-
gelig at gøre ordentligt rent, som man altid gør, 
når man får gæster, og så har de planlagt en 
rundvisning, hvor man ser dyrene og bedriftens 
andre aktiviteter. Man kan også komme en tur 
med vognen bag på en traktor, ligesom der en 
legeplads til de mindste. 

- Oprydningen bagefter er ikke slem, det er mest 
bare at få smidt overtræksdragterne og skralde-
poser ud. De besøgende er gode til at rydde op 
efter sig selv og respekterer, at det også er vores 
hjem, de besøger, siger Mogens Højholt Hansen. 

For ham er arbejdsindsatsen i det at være  
vært til Åbent Landbrug det hele værd i forhold 
til det, han og landbruget som erhverv får ud  
af det. 

- Jeg er sikker på, at det gør en forskel. Jeg har 
kunnet høre de andre år, at folk tager herfra 
med en bredere forståelse og ofte et mere po-
sitivt syn på det danske landbrug, siger Mogens 
Højholt Hansen og fortsætter: 

- Det bedste ved det hele er, at folk er nysger-
rige og åbne. Jeg har endnu ikke haft nogen på 
besøg med en skjult dagsorden. Det giver nogle 
gode snakke, som både jeg og forbrugerne bliver 
klogere af, vil jeg vove at påstå. Så jo flere værter, 
vi er til Åbent Landbrug, des bedre, siger Mogens 
Højholt Hansen.  

Bliv vært til Åbent Landbrug

Åbent landbrug afholdes søndag d. 17. 
september, og Danish Crown støtter op 
om arrangementet på de enkelte gårde 
med blandt andet udsmykning, smags-
prøver og lignende. 

Har du lyst til at høre mere om det at 
være vært til Åbent Landbrug, kan du 
kontakte din lokale landboforening  
eller Åbent Landbrug-teamet ved Jan 
Morre Christensen på jmc@lf.dk og  
mobil 2488 3919. K
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Tekst: Aske Gott Sørensen

Foto: Red Star

P 
å Palle Joests telefon er der lavet en 
note for år tilbage, som han selv kal-
der for trosbekendelsen. Heri ligger 
en ide til et forpligtende partnerskab 

mellem Danish Crown, DLG og andelsejeren i de 
to virksomheder, som skal sikre, at det danske 
landbrug fremadrettet skaber synergier til glæde 
for landmanden. 

Noten kom til verden efter en studietur til 
Spanien, hvor Palle Joest sammen med andre 
danske landmænd var på besøg ved en af de 
spanske integratorer.

- Mit arbejde i AmbA-bestyrelsen har de seneste 
år centreret sig om at formulere Andelstanken 
2.0. Det har det været, siden jeg var i Spanien for 
at se integratorerne, for der begyndte det at stå 
klart, at andelsselskabet, som har leveret så store 
succeser for dansk landbrug, er nødt til at til-
passe sig en verden, der forandrer sig uhyggeligt 
hurtigt ift., hvad vi har brug for. Siden dengang 
er det ikke blevet lettere. Vi har fået sat nogle 
gode ting i gang, men man kunne måske have 
ønsket sig, at det kom lidt før, siger Palle Joest.

For ham handler det om logikken i den danske 
værdikæde.

- Vi er ikke integratorer, men vi kan godt 
integrere os lidt mere med hinanden og skabe 
synergier. Jeg bor ved Danmarks nordligste 
motorvejsafkørsel, og der kunne jeg se på fem 
forskellige foderselskaber, der kørte af heroppe, 
og de var alle sammen kørt forbi en af de bedste 
og største fabrikker, der ligger ude i Vraa, men 
kommer fra Aarhus eller Ringkøbing. Sådan 
havde man ikke gjort, hvis man var integrator. 

I Indsigt sætter vi fokus på de andelsejere, der udgør  
AmbA-bestyrelsen. I denne udgave er det Palle Joest fra  
Hjørring i Nordjylland. Han leder efter de store reformer,  

der kan give andelsselskabet en ny fordel.

“
Vi er ude  

over den tid 
hvor små 

justeringer  
og gode  

intentioner 
kan gøre det. 

Der skal 
kraftigere 

reformer til.

”

 
Palle Joest bruger meget tid på  
vejene i sit arbejde for Danish 
Crown og L&F. Derfor blev bilen 
for nyligt udskiftet til en elbil for 
at spare på dieselen.

Palle Joest 
Driver Joest Landbrug ved Hjørring i 
partnerskab med sønnen Ejner. Gården 
består af 1.500 søer med smågrisepro-
duktion, som ledes og styres af sønnen. 
Heraf fedes ca. 25.000 færdig til slagt-
ning hos Danish Crown. Gården drives 
som alt ind/alt ud med UK-produktion. 
Der er 11 ansatte og til gården hører 800 
ha., som er bygget op om raps, frøgræs, 
maltbyg og industrikartofler. Privat er 
Palle Joest gift med hustruen Nadja og 
har også to døtre, som ikke er involveret 
i landbruget. 

Så hvis vi havde et blankt stykke papir og skulle 
bygge det op igen, så havde vi nok ikke gjort det 
samme igen.

Rewilding 
Derfor er Palle Joest også klar til at tage et  
opgør med den måde, som Danish Crown har 
været skruet sammen på. Første skridt var 
Andelstanken 2.0, og med en A-kg-strategi på 
trapperne håber han, at den danske værdikæde 
bliver endnu mere konkurrencedygtig.

- Vi er ude over den tid hvor små justeringer og 
gode intentioner kan gøre det. Der skal krafti-
gere reformer til. Vi kommer ud af et år, hvor der 
var masser af slagtninger sidste år på denne her 
tid, og nu er vi på vej i den anden retning. 

- Vi er vant til at være frie på savannen, men 
det kannibaliserer på fællesskabet, for dem der 
bliver hængende, kommer til at betale, 
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“
Jeg vil  

gerne flytte 
noget, hvor
vi virkelig  

rykker.

”

På bedriften tager 
Palle Joest sig af 
slagtegrisene, mens 
sønnen Ejner styrer 
sobesætningerne.

Fem hurtige

Hvornår fandt du ud af, du ville være landmand?
Det ligger DNA’et. Der har aldrig været andet. 

Min faders slægt var bønder
og ligeså blev jeg 

Jeg ku’ ikke tænke noget skønnere
det var min barneleg

Slip mig fri når marken damper 
Det er bonden i mit blod

Fri med natur i sjæl og tanker
Det er mit væsens rod 

Det har været så indgroet, så der har aldrig været tvivl.  
Jeg har levet med glæde og bekymringer over sandflugt,  

god høst, dårlig høst, for meget vand, for lidt vand, og jeg  
kan ikke forstå, at jeg ikke er rendt skrigende væk.

1

Hvad er det bedste ved dit job?
Det er at ligge vågen om natten nogle gange og have 
noget, der er så vigtigt, at man gider ligge en time om 
natten og spekulere over det og finde vej i det. At ud-

vikle både sin egen bedrift og erhvervet, som andre har 
båret hertil og være med til at løfte den arv. 

2

Hvorfor valgte du Danish Crown?
Det var det, der var. For mit vedkommende startede jeg 

som smågriseproducent og leverede til en omsætter 
heroppe. Da jeg så startede som slagtegriseproducent, 

tænkte jeg ikke et sekund på andet, end at de 
skulle til slagteriet i Hjørring.

3

Hvorfor engagerede du dig i Danish Crown?
Fordi jeg bliver trukket med af tingene. Jeg kan heller  

ikke lade en samfundsdebat være. Det er en stor interesse og 
passion og en del af at løfte arven, og jeg synes, det er 

 et privilegie at få lov til. Samtidig er det en  
tillidserklæring fra kollegernes side, som jeg  

også påskønner og er bevidst om.

4

Hvad ville dine medarbejdere
og kolleger sige om dig?

Jeg vil håbe, at de siger, jeg er et anstændigt men-
neske, man kan regne med og lave en aftale med. 
Så håber jeg også, de siger, at jeg kan snakke med 
alle, høre alle og forstå alle. Sådan ser jeg mig selv. 
Jeg kan omgås mange menneske, og jeg har stor 

fornøjelse af at omgås mange mennesker. 

5

når der er tomme kroge, og endnu værre når 
de kommer tilbage og skal have slagtet om 
lørdagen. Så nu sætter vi hegn op, men så skal 
vi sørge for, at der bliver fodret nok inden for 
hegnet i form af en ordentlig afregning, så det 
ikke bliver rewilding. 

Ifølge Palle Joest havde det været et nemmere 
tiltag at eksekvere, hvis Danish Crowns notering 
lå over konkurrenternes, men ifølge ham gør 
den nuværende situation, at de rigtige spørgs-
mål til strategien bliver rejst. Ikke desto mindre 
er han sikker på, at det er den rigtige vej at gå.

- Jeg kender ingen produktionsvirksomhed, som 
har så lidt kontrol over råvareforsyningen, for 
vi har sagt, at det er jo vores ejere, så vi bukker 
og slagter det, der kommer, men sådan kan man 
jo ikke drive virksomhed. Vi kan ikke holde en 
produktion kørende og holde produktionsom-
kostninger i ave, hvis vi ikke kender mængderne. 

Tæt på grisene
Palle Joest håber, at Danish Crown ser ind i en 
fremtid, hvor virksomheden er meget tættere 

på andelsejerne og dermed de grise, der slagtes. 
Ifølge ham selv så tæt som muligt uden at eje 
dem. Her mener han, at en vigtig opgave er at 
balancere andelsejernes interesser med virk-
somhedens, men ifølge ham er det en nødven-
dighed for at sikre fremtiden.

- Jeg holder af andelstanken, og jeg har stor 
respekt for, hvor langt den har ført os, men jeg 
ser også, hvor beslutningstung den er. Vi kan 
ikke tage beslutninger natten over, som de kan i 
Spanien, og det har holdt mig vågen mange næt-
ter for at finde ud af, hvordan vi mønstrer det 
apparat, de arbejder med.

- Jeg vil gerne se forandringsparathed og refor-
mer. Jeg vil gerne flytte noget, hvor vi virkelig 
rykker. Vi skal have de rigtige diskussioner i 
bestyrelsen, som gør, at der er nogle dygtige folk 
omkring os, der får noget at arbejde med, som 
kan sikre, at vi er konkurrencedygtige langt ud i 
fremtiden.  
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Unge landmænd kom 
rundt i værdikæden

Tekst: Aske Gott Sørensen

Foto: Thomas Abildgaard Rasmussen

D 
e kalder sig selv integratorgruppen. 
Navnet betyder ikke, at den gruppe 
unge andelsejere, der i begyndelsen 
af marts besøgte pepperonifabrik-

ken i Thorning, er ved at lave deres helt egen 
værdikæde. 

Derimod er de interesserede i, hvordan den 
danske værdikæde kan integreres endnu mere. 
Gruppen var sidste forår på besøg hos en stor, 
spansk integrator som studietur, og her blev 
interessen vakt, fortæller Jens Rasmussen, der 
var en af de besøgende. 

- Spanien har jo fat i noget, der fungerer. Derfor 
har vi kigget nærmere på den danske værdi-
kæde for at se, om der er noget hos dem, som 
ligger lige for i Danish Crown. De har skinken, 
som de får nogle helt vilde priser for, og der vil 
vi gerne se, hvor vi skaber merværdi, så vi har 
kigget på fabrikkerne i Vejle og Thorning, hvor 
der forædles på nogle billige udskæringer for at 
skabe værdi. 

På fabrikken i Thorning var det fabrikschef 
Lars Rønde og salgsansvarlig Lene Grosen, der 
tog imod, og de glæder sig over interessen fra 
andelsejerne i slutprodukterne. 

- Vi kan så hurtigt komme til at fokusere på 
vores egen verden på fabrikken, i salget eller på 
gården, men det er vigtigt, at vi har forståelsen 
begge veje. Derfor er det vildt fedt, når ejerne vil 
komme på besøg, og vi vil meget gerne vise vo-
res fabrik frem, siger Lene Grosen og fortsætter:

En gruppe yngre andelsejere var sidste forår på studietur i Spanien betalt af det tidligere  
distrikt 7. Efter turen har gruppen haft ønske om bedre kendskab til den danske værdikæde,  

og det betød et besøg på pepperonifabrikken i Thorning i starten af marts.

“
xxxxxx.

”

De besøgende  
andelsejere fik en 
grundig gennemgang 
af mulighederne  
i pepperoni- 
produk tionen.

- Vi har jo indgået et samarbejde med vores 
ejere omkring CSR-værdierne, og det kan virke 
meget uhåndgribeligt, når man skal forholde sig 
til det på gården, men for os er det vores license 
to operate – specielt med de helt store kunder. 
Der får vi altid en god snak om, hvordan vores 

produkter er afhængige af det arbejde, der bliver 
gjort hos dem. 

Ild i øjnene
Forædlingen er et udviklingsområde i Danish 
Crown, og både toppings og dåser, som bliver 
produceret i henholdsvis Thorning og Vejle er 
strategiske fokusområder for fremtiden. Med 
sine 31 år er Jens Rasmussen en del af den frem-
tid, og han er fortrøstningsfuld.

- Der var gode planer for fabrikken og masser af 
potentiale, så det bliver man jo glad for at høre. 
Man kunne mærke, at de brændte for det, så som 
ung landmand er jeg fortrøstningsfuld. Når først 
Lene og Lars har fordoblet kapaciteten, skal det 
nok slå ud på noteringen, siger han med et smil. 

Lene Grosen glæder sig over den værdi, der 
bliver skabt i Thorning, men hun understreger at 
forædlingen alene ikke kan bære Danish Crown. 

- Vi skal selvfølgelig hele tiden optimere på den 
del af produktet, som vi forædler, men vi skal 

huske, at den største del af forretningen er opti-
malt salg af fersk kød. Forædlingen kan ikke stå 
alene, men vi har noget unikt i vores pepperoni, 
siger hun. 

Thomas Abildgaard Rasmussen fra Ejerservice 
har hjulpet med at arrangere Integratorgrup-
pens besøg både i Spanien og på de danske 
fabrikker, og han håber, at forståelsen kan styrke 
samarbejdet på tværs af værdikæden. 

- Jo bedre vores ejere kender deres virksomhed, 
jo bedre kan de træffe beslutninger for den. 
Derfor vil vi altid gerne hjælpe ejerne med at 
komme tættere på Danish Crown gennem besøg 
eller lignende, så vi optimerer samarbejdet i  
hele værdikæden, siger Thomas Abildgaard 
Rasmussen.  

“
Jo bedre

 vores ejere 
kender deres 
virksomhed, 
jo bedre kan 

de træffe 
beslutninger 

for den.

”

“
Man kunne 
mærke, at  

de brændte 
 for det, så 
som ung 

landmand er 
jeg fortrøst-
ningsfuld.

”
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Code of Practice styrker 
afsætningsgrundlaget i 

Danish Crown Beef

Tekst: Kristoffer Veggerby

Foto: Red Star

D 
anish Crown Beef har fra den 
1. marts indført en nyt Code of 
Practice-regelsæt gældende for 
virksomhedens leverandører og 

andelsejere.

Målet er at ensrette regelsættene for kreatur-
andelsejere og grise- og soandelsejere, hvor 
sidstnævnte allerede i en årrække har opereret 
med Code of Practice for produktionen.

Regelsættet for kreaturandelsejere er opbyg-
get efter samme skabelon som for grise- og 
soandelsejere med nødvendige tilpasnin-
ger, som følger af de veterinære forskelle og 
lovgivnings mæssige krav til de forskellige 
dyrehold. Samtidig er Code of Practice baseret 
på gældende lovgivning og branchebeslutninger. 
En tommelfingerregel er derfor, at efterlevelse af 
gældende lovgivning og fælles branchebeslut-
ninger betyder, at man som leverandør lever op 
til Danish Crown Beefs Code of Practice.

Det bør desuden pointeres, at der som udgangs-
punkt ikke er tale om en byrde for andelsejerne 
i Danish Crown Beef – men et positivt input 
til den fælles andelsvirksomheds arbejde med 
dokumentation for vores produkter.

En Code of Practice skal dokumentere det arbejde, som bliver gjort 
for dyrevelfærden i Danish Crown Beef. Dokumentet er kendt fra 

griseandelsejerne, hvor det ofte er blevet brugt i salgsarbejdet.

“
Idet vi  

dokumente-
rer arbejdet 

omkring  
dyrene,  

skaber vi 
samtidig 

større tillid 
til Danish 

Crowns  
produkter 

rundt i
verden.

”

- Vores Code of Practice fungerer som udgangs-
punkt som supplement til den gældende lovgiv-
ning på området. I store træk handler det om at 
dokumentere det allerede store arbejde, der læg-
ges ude på andelejernes bedrifter. Hvis vi ser det 
fra kundernes perspektiv, så bidrager en Code of 
Practice positivt til Danish Crowns omdømme 
og styrker samtidig afsætningsgrundlaget. Det 
er et aktiv i salgs- og markedsføringsarbejdet, 
for idet vi dokumenterer arbejdet omkring 
dyrene, skaber vi samtidig større tillid til Danish 
Crowns produkter rundt i verden, siger Karsten 
Willumsen, formand for Kreaturforum.

Nye andelsejere vil fremadrettet i forbindelse 
med indmeldelse i Danish Crown Beef også 
skrive under på virksomhedens Code of Practice. 
Som nuværende andelsejer er man automatisk 
forpligtet af Code of Practice og behøver derfor 
ikke foretage sig yderligere.

Du kan finde Code of Practice på Danish Crowns 
hjemmeside under kreaturandelsejer og regler 
og vedtægter. 

Ved yderligere spørgsmål til Danish Crown Beefs 
Code of Practice ring til Ejerservice på +45 8919 
2590.  
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Danish Crown køber 
bygninger af Kurt Skare

Vægtgrænsen 
hæves med fire kilo

i uge 15
Tekst: Jens Hansen

Foto: Skare Meat Packers

Tekst: Aske Gott Sørensen

D 
er er meget længe imellem, at der 
bliver udbudt moderne bygninger 
til salg i Danmark, som er bygget 
til fødevareproduktion. Når den 

geografiske placering så samtidig er stort set 
optimal og prisen fornuftig, så er det ikke en 
mulighed Danish Crown lader gå fra sig. 

- Som alle ved, var det pludseligt, bygningerne 
blev udbudt til salg. Det åbnede nogle uventede 
muligheder for os, for vi stod overfor at skulle 
bygge nyt i Danmark, og det ville ikke alene bli-
ve dyrere for os, det ville også have en markant 
længere tidshorisont, så vi blev hurtigt enige 
med den tidligere ejer, fortæller Søren F.  
Eriksen, der er koncernproduktionsdirektør  
i Danish Crown. 

Bygningerne i Vejen bliver indrettet og udstyret, 
så de matcher Danish Crowns fremadrettede 
behov. Derfor overtages der intet produktions-
udstyr eller inventar. Det skyldes, at det udstyr, 
der i dag er i bygningerne, ikke passer ind i de 
planer, som koncernen har for den kommende 
produktion i Vejen. 

- Hvilken type produktion, vi skal have i byg-
ningerne, er vi ikke klar til at fortælle om endnu. 
Der kan gå op til et år, før vi er klar til at starte 
produktionen op i Vejen, så det er også for tid-
ligt at sige noget om, hvor mange medarbejdere 
vi får brug for, siger Søren F. Eriksen. 

Det er en hjørnesten i Danish Crowns Feeding 
the Future-strategi at løfte værdien af de danske 

D 
anish Crown har fremrykket de 
forventede grise inden påske, og 
derfor er det planlagt at hæve  
vægtgrænsen igen med alle fire  

kilo fra mandag d. 10. april.

- Vi vil gerne takke for hjælpen i forbindelse 
med fremrykningerne op mod påske. Vi nåede 
den ønskede slagtevægt for at kompensere for 
tabte slagtedage, og slagtekapaciteten i forhold 

Den 1. april overtager Danish Crown cirka 14.000 kvadratmeter bygninger og et areal på 
 over 120.000 kvadratmeter i Vejen. En stor del af bygningerne er bygget til fødevareproduktion, 

og netop derfor slog Danish Crown til, da bygningerne kom til salg.

Godt samarbejde med andelsejerne omkring fremrykninger gør, at Danish Crown 
hæver vægtgrænserne med fire kilo fra mandag d. 10. april.

“
Vi laver den 
her investe-

ring med  
sigte på at 

styrke vores 
innovations-

kraft i  
Nordeuropa.

”
Bygningerne i  
Vejen skal bruges  
til forædling.

Herunder kan du se, 
hvordan de forskellige 
koncepter ændrer 
vægtgrænser efter 
påske.

Kontrakten Alt ind alt ud med rådgivning får 
ændret vægtgrænsen til:

andelsejeres leverancer af grise og kreaturer. 
Det skal ske gennem en målrettet satsning på 
bæredygtighed og en højere grad af forædling 
af grise-, okse- og kalvekød til alt fra bacon, 
bøffer og koteletter til måltidskomponenter og 
færdigretter. 

- Vi laver den her investering med sigte på at 
styrke vores innovationskraft i Nordeuropa. 
Vi har et klart mål om at kunne tilbyde vores 
kunder i Nordeuropa flere nye produkter, og 
vi har længe haft en strategi om at markere os 
stærkere på eksempelvis markedet for måltids-
løsninger, som er i konstant vækst. Købet af 
bygningerne åbner også andre muligheder for 
os, så derfor vil vi bruge de kommende måneder 
på at lægge en detaljeret plan, siger Jais Valeur, 
Group CEO i Danish Crown.  

Det er aftalt mellem parterne, at købesummen 
ikke oplyses.  

VÆGTGRÆNSEÆNDRINGER

Uge Vægtgrænser

9 72,0 – 96,9 kg

10 70,0 - 94,9 kg (-2kg)

11 70,0 - 94,9 kg 

12 70,0 - 94,9 kg

13 68,0 - 92,9 kg (-2kg)

14 68,0 - 92,9 kg 

15 og frem 72,0 – 96,9 kg (+4kg)

ALT IND/ALT UD

Uge Vægtgrænser

9 72,0 - 96,9 kg 

10-14 70,0 - 94,9 kg (-2 kg)

15 og frem 72,0 - 96,9 kg (+2 kg)

SPECIALKONCEPTERNES VÆGTGRÆNSER

Produktion Vægtgrænseændring

Multigrise  Alm. vægtgrænseændringer

Specialproduktion:

Englandsgrise Følger alm. vægtgrænseændringer 

Californiengrise Følger alm. vægtgrænseændringer

OUA Ændrede ikke vægtgrænser

Flex levering Følger alm. vægtgrænseændringer 

Alt ind Alt ud m. 
rådgivning

Ændrer grænser - se tabel til venstre

Antonius Ændrer vægtgrænser – får direkte besked

Bornholmergrisen Ændrer vægtgrænser - får direkte besked

Frilandsgrise Får direkte besked

Øko-grise Får direkte besked

til mængden af grise forventes ikke at give pro-
blemer resten af foråret, siger Nicolaj Nørgaard, 
der er direktør i Danish Crown Ejerservice.

Det betyder, at vægtgrænsen hæves med 4 kg i 
uge 15 til 72 – 96,9 kg.

I tabellerne herunder kan du se vægtgrænse-
ændringerne for de forskellige leverandør-
koncepter.  
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Andelsejere udviklede på 
specialkoncepterne

Friland er fortsat i 
top-10 over de mest 
bæredygtige brands 

i Danmark
Tekst: Søren Eibye Svenstrup

Foto: Torben Pedersen

Tekst: Søren Eibye Svenstrup

Foto: Henrik Bjerregrav

H 
er i foråret har Danish Crown 
for første gang haft samlet både 
producenter af Antonius- og 
Bornholmergris med repræsen-

tanter fra Danish Crowns salg, produktudvikling 
og ejerservice. Den nye arbejdsgruppe skal ved 
fælles hjælp se på, hvordan de to koncepter kan 
løftes til nye højder. 

Det hænger godt sammen med en ny under-
søgelse, som Danish Crown har fået udarbejdet 
blandt forbrugere i otte lande. Den peger nemlig 
på, at dyrevelfærd for forbrugerne rangerer  
højest blandt de resterende faktorer, når de  
taler om bæredygtighed.

Arbejdsgruppen for Antonius- og Bornholmer-
gris mødtes for første gang hos Danish Crown 
i Herning, hvor både producenter og flere 
afdelinger fra Danish Crown talte om indsigter, 
forbrugeradfærd og produktudvikling.

- Det er første gang i min tid hos Danish Crown, 
at vi har kunnet samle repræsentanter på denne 

F 
riland står højt i forbrugernes bevidst-
hed, når de skal rangere de danske 
virksomhedernes bæredygtighed. For 
2023 placerer Friland sig på en tiende-

plads i ’Sustainable brand index’ for 2023 blandt 
over 240 danske virksomheder.

Index’et rangerer årligt en lang række brands og 
virksomheder på bæredygtighed. Placeringen 
er et udtryk for, hvordan forbrugerne opfatter 
brandets bæredygtighed.

Selvom Friland i forhold til 2022 rykker tre plad-
ser ned af listen, så siger det fortsat noget om, 

Slagteriet i Herning var samlingspunkt for både producenter af Antonius og  
Bornholmergris samt ansatte i Danish Crown fra salg, ejerservice og produktudvikling. 

Formålet med dagen var at løfte velfærdskoncepterne.

I 2023 er Friland den tiende højest ratede virksomhed på  
Sustainable Brand Index, som de danske forbrugere har rangeret 

over 240 virksomheder efter.

“
Det er  

vigtigt, at vi 
står sammen 
med produ-
centerne og 
kan sparre 

omkring  
koncepterne.

”
“

Rankingen 
bekræfter os 

i, at vi skal 
blive ved med 

at udvikle 
vores brand.

”

Specialgriseprodu-
centerne var på besøg 
i Herning.

 

Sustainable Brand 
Index er Europas 
største uafhængige 
brandundersøgelse 
om bæredygtighed og 
blev grundlagt i 2011 
af SB Insight i Sverige.

at Danish Crowns økologiske selskab, FRILAND, 
appellerer til de danske forbrugere.

- Vi er hammerstolte over, at de danske forbru-
gere peger på, at Friland er et af de ti mest bære-
dygtige brands i Danmark. Det siger noget om, 
at vi er på det helt rette spor, og at den strategi 
vi har, er den rigtige. Rankingen bekræfter os i, 
at vi skal blive ved med at udvikle vores brand 
og ikke mindst de bæredygtighedselementer, vi 
har sat i søen, siger direktør for Friland, Claus 
Hein.

Sustainable Brand Index er Europas største uaf-
hængige brandundersøgelse om bæredygtighed 
og blev grundlagt i 2011 af SB Insight i Sverige.  

måde fra to koncepter, hvor vi snakker produkt-
udvikling, salg og kategorier med producenter 
og flere afdelinger i koncernen. Der kom mange 
ideer og gode snakke ud af vores møde, som vi nu 
skal arbejde videre på, siger Torben Pedersen, der 
er salgsansvarlig for de to koncepter på fersk kød.

Blandt andet arbejder man nu på, at velfærdkon-
cepterne kan få en plads i flere af Danish Crowns 
kategorier for at få flere produkter fra special-
grisene. Det er både et stort ønske fra forbruger-
ne samt fra landmænd og Danish Crown.

- Jeg synes, at vi fik mange gode input fra mødet 
i Herning. Det er vigtigt, at vi står sammen med 
producenterne og kan sparre omkring koncep-
terne. Vi kigger ind i en øget forædling på vores 
koncepter. Den overordnede strategi for såvel 
Danish Crown som på specialkoncepter er at øge 
forædlingsgraden og derigennem øge værdien 
på grisene fra vores landmænd, siger Claus 
Hein, der er overordnet ansvarlig for special  gris-
koncepterne i Danish Crown.

Brian Kofoed fra Bornholm var en af fire produ-
center af Bornholmergris, som brugte dagen i 
Herning, og han ser tilbage på en dag med gode 
indsigter og nye input på specialkoncepterne. 
Han håber, at dagen kan blive en tilbagevenden-
de begivenhed.

- En dag som den i Herning giver os producenter 
en større forståelse for afsætning og produkt-
udvikling. Samtidig er det et kæmpe aktiv, at vi 
får mulighed for at stille spørgsmål og få kvalifi-
ceret svar fra en bred gruppe af mennesker, der 
arbejder med koncepterne. Det er en god måde 
at afstemme mellem producenter og slagteriet, 
der også varetager vores salg. Jeg står i hvert fald 
tilbage med en større forståelse af, hvordan der 
bliver arbejdet med koncepterne, siger Brian 
Kofoed.  
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Ordførere på gårdbesøg

Danish Crowns renter for finansiering er justeret, 
så de flugter med Nationalbankens. Renten er 
fremadrettet 7,00%.

Danish Crowns renter på finansiering af små-
grise, kalve, stalde og a conto udbetalinger 
har i adskillelige år fulgt markedsrenten. Efter 
seneste rentestigning fra Nationalbanken er det 
blevet besluttet, at lade Danish Crowns finansie-

Selvom der politisk kan være langt fra Social-
demokratiet til Liberal Alliance, så var netop 
den kombination baggrunden for et succesfuldt 
besøg hos Danish Crown AmbAs næstformand, 
Asger Krogsgaard, der åbnede sine stalddøre for 
ordførere fra de to partier.

- Det var fantastisk at besøge en bedrift, der i 
så stor målestok tager ansvar for miljø og klima 
og udvikling af de virkemidler, der skal til for 
at skabe bæredygtige fødevarer. Samtidigt var 
det en positiv oplevelse at besøge en producent, 
som også vil tale om de udfordringer, der er i 
erhvervet omkring dyrevelfærd, og som tager 
ansvar for at udvikle dyrevelfærden i Danmark. 
Og så foregår det lokalt i Vestjylland af nogle 
producenter, man i hele verden kan se til som 
foregangsmænd for grøn fødevareproduktion, 
det er meget positivt, siger Carsten Bach, føde-
vareordfører i Liberal Alliance.

Renten på 
finansiering hæves

Danish Crown og fødevareministeren 
på erhvervsfremstød i Japan

Programmet var tætpakket for Danish Crowns 
repræsentanter på det danske erhvervsfremstød 
i Japan, hvor Group EVP Tim Ørting Jørgensen 
og SVP Kent Riis blandet andet har deltaget i 
netværksmøder i ambassadørens bolig, et besøg 
på Asiens største fødevaremesse og et seminar 
om bæredygtighed i landbruget.

Det vigtigste programpunkt for Danish Crown 
under erhvervsfremstødet var et privat arrange-
ment på ambassaden for Danish Crowns kunder 
i Japan, hvor fødevareministeren også deltog.

Japan er et vigtigt marked for Danish Crown, 
der omsætter for 2,8 mia. kr. i det asiatiske land. 

Ordførerne hørte også om Danish Crowns bære-
dygtighedsprogram ”Klimavejen”, hvor Danish 
Crowns landmænd arbejder målrettet på at gøre 
fødevareproduktionen mere klimavenlig og 
bæredygtig.

- Det var rigtig spændende at se i praksis, hvor-
dan tingene fungerer i en moderne grisestald. 
At se f.eks. gylleudslusning med egne øjne, giver 
en god forståelse at tage med ind på Christians-
borg, hvor det fylder meget, hvad vi skal gøre po-
litisk for at støtte op om den grønne omstilling 
i landbruget. Og så bød dagen på spændende 
diskussioner om, hvordan vi sikrer, at vi kan 
have et stærkt landbrugserhverv i Danmark med 
arbejdspladser og produktion, og samtidig passe 
bedre på vores klima og miljø, siger Anne Paulin, 
miljøordfører i Socialdemokratiet.

ringsrenter følge med op, så renten fremadrettet 
er 7,00%.

Den nye rentesats gælder som nævnt finansie-
ringen af både kalve, smågrise, stalde og a conto 
udbetalinger.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du 
kontakte din ejerkonsulent.

Danish Crown står for 70 % af Danmarks føde-
vareeksport til Japan, og 20 % af den samlede 
eksport til landet.

- Det er afgørende for Danish Crown, at vi delta-
ger i erhvervsfremstød på de markeder, hvor vi 
er meget aktive. Danish Crown kan i særdeles-
hed levere på den bæredygtighedsdagsorden, 
ministeren kom til Japan med, og besøget har 
givet os gode muligheder for en stærkere dialog 
med vores kunder, siger Tim Ørting Jørgensen, 
Group EVP.

Danish Crown har 
i samarbejde med 
Landbrug & Føde-
varer Gris inviteret 
en række ordførere 
på gårdbesøg den 
kommende tid, og 
mange har taget imod 
tilbuddet. 
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Spændende data 
for smågrise

U 
dover at køre daglig rådgivning hos 
jer ejere, så er vi i Ejerservice også 
hele tiden opmærksomme på at 
levere værdiskabende tiltag bl.a.  

gennem vores digitale tilbud. Et af de nyere 
tiltag er, at der nu kan laves produktionsdata 
for smågrise i Danish Crown Data. 

Det har I taget rigtigt fint imod, og vi har nu 3,7 
mio. smågrise i systemet. Det er med til at åbne 
nogle døre for os i rådgivningen, hvor vi nu får 
et langt bedre helhedsbillede af besætningen, 
men samtidig åbner det også for optimerings-
muligheder på staldgangen. 

Et konkret eksempel er hos en andelsejer, hvor 
vi prøvede at ændre i foderfordelingen, fordi gri-
sene brugte alt for meget foder på en dyr blan-
ding to. Vi skiftede til blanding tre tidligere og 
kunne hurtigt se i de dynamiske tal, at tilvækst 
og foderudnyttelse holdt niveau. Det er dermed 
en besparelse på godt 5 kr. pr. gris, som kommer 
lige hjem på bundlinjen.

Klar til varme
Det danske forår har ikke vist sig fra sin smuk-
keste side, men alt andet lige er vi på vej ind i en 

Kristian Jensen er leder af den faglige rådgivning i 
Danish Crown Ejerservice. Her giver han en status 

på rådgivningen i Danish Crown.

“
Et af de  

nyere tiltag 
er, at der nu 

kan laves 
produktions-
data for små-
grise i Danish 
Crown Data.

”

periode, hvor overbrusning igen bliver relevant. 
Det er fortsat de samme dyder, der skaber de 
bedste resultater, og vi kunne tydeligt aflæse i 
data fra sidste år, at de af jer, der har en korrekt 
overbrusningsstrategi og udluftning slipper 
bedst igennem en varm periode med mindst 
påvirkning af tilvæksten og dermed slagtevægt 
og indtjening.

Få derfor tjekket alle udhæng ved diffusventila-
tion, så luftindtaget ikke er begrænset.

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 tem-
peratur med op til fire grader, og det er med til 
at mindske nogle af konsekvenserne, som de 
varme temperaturer udenfor ellers kan have på 
et hold af grise. Husk også i den forbindelse 
at kontrollere uret i ventilationsstyringerne da 
overbrusningen typisk er aktiv mellem kl. 09 
til 20.  
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