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NY adm. direktør i KLS Ugglarps
KLS Ugglarps bestyrelse har udnævnt
Jonas Tunestål til ny administrerende
direktør. Jonas Tunestål er i dag salgsdirektør i KLS Ugglarps og tiltræder den 1.
januar 2014.
Jonas Tunestål har været ansat i KLS
Ugglarps siden 1998 og har i den periode
haft flere ledende stillinger inden for
både produktion, økonomi, administration og salg. Han har gennem årene oparbejdet et grundlæggende kendskab til
virksomheden og branchen som helhed.
I sin nuværende rolle som salgsdirektør har Jonas opbygget et omfattende
netværk inden for såvel det svenske
som de internationale markeder i Danish
Crown koncernen.
- Vi er i bestyrelsen meget glade for
at kunne præsentere Jonas Tunestål som
ny administrerende direktør. Jonas har en
solid praktisk og teoretisk erfaring og et
virkelig godt kendskab til virksomheden
og dens markeder. Jonas har allerede
længe været en vigtig del af virksomhedens ledelse og vil fremadrettet fortsætte det gode arbejde som selskabets
nye administrerende direktør, siger Kjeld
Johannesen, Group CEO i Danish Crown
og bestyrelsesformand i KLS Ugglarps
AB.
KLS Ugglarps har de seneste år gennemgået en positiv udvikling. Siden
Danish Crown overtog virksomheden
i 2008 har selskabet fordoblet sine
markedsandele på det svenske marked
og øget omsætningen markant. KLS Ugglarps forventer fortsat at være en stabil
og langsigtet samarbejdspartner for både
kunder og leverandører.
- KLS Ugglarps er en spændende
virksomhed i en positiv udvikling, og jeg
ser virkelig frem til at overtage ansvaret
for selskabet. Med en finansielt stærk
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ejer, som ydermere har adgang til det
internationale marked, har vi gode
forudsætninger for at lykkes med vores
strategi. Sammen med de dygtige medarbejdere i KLS Ugglarps forventer jeg, at
vi får en førerposition på kødmarkedet i
Sverige fremover og bliver den naturlige
samarbejdspartner for både kunder og

leverandører, siger KLS Ugglarps kommende administrerende direktør, Jonas
Tunestål.
Jonas Tunestål afløser Johan Andersson, der stopper som administrerende
direktør i KLS Ugglarps d. 31. december
for at tiltræde et nyt job som divisionsdirektør for Lantmännen Lantbruk.
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Fornuftigt resultat

i et vanskeligt marked
Bred markedsadgang og en stadig satsning på forædling betyder et godt resultat for
Danish Crown-koncernen i et regnskabsår med udfordrende markedsforhold i branchen.

Danish Crown har i det seneste regnskabsår øget omsætningen med knap
2 mia. kr. fra 56,5 mia. kr. til 58,2 mia.
kr., mens resultatet af primær drift
på 2.018 mio. kr. ligger marginalt over
sidste års resultat på 2.005 mio. kr.
Repræsentantskabet har godkendt
en restbetaling på 90 øre/kg til slagtesvin, 80 øre/kg til søer og 150 øre/kg til
kalve og kreaturer.
- Samtidig med at indtjeningen er
fastholdt, har vi i løbet af året udbetalt
godt 800 millioner kroner mere til vores
ejere gennem en højere og konkurrence
dygtig pris for råvarerne, siger Danish
Crowns bestyrelsesformand Erik
Bredholt.
Det er Danish Crowns brede tilstedeværelse globalt samt integrationen i
værdikæden, der gennem det seneste
år har givet koncernen robustheden til
at levere et stabilt resultat, i en tid hvor
konkurrencen er benhård.
- Der er i øjeblikket en meget hård
konkurrence på markedet for fødevarer,
og derfor ser vi også store udsving i resultaterne på tværs af koncernen. Men
her viser spredningen i vores aktiviteter
virkelig sin styrke til gavn for vores
ejere, siger Group CEO for Danish Crown
Kjeld Johannesen.
Den målrettede satsning på forædling i DC Foods viser igen sin beretti-

gelse, for det er især her, resultaterne er
positive – og kan opveje udfordringerne
ved faldende mængder i den danske
råvaretilførsel. Samtidig viser resultatet en robusthed i DC Fresh Meat, hvor
bl.a. afsætningen til Japan giver positive
resultater på trods af store kursudsving.
- Måler vi os med den europæiske
konkurrence, skal vi være tilfredse med
resultatet, påpeger Kjeld Johannesen.
Den gennemsnitlige notering for
slagtesvin, søer og kreaturer har været
højere end sidste år. Det ændrer dog ikke
ved, at en stor del af ejerne fortsat er
udfordret.
- En række af producenterne har i
det forløbne år haft svært ved at tjene
penge på deres produktion. Det er hel-

digvis gået den rigtige vej de seneste
måneder, og vi tror på en fortsat bedring
i 2014, siger Erik Bredholt.
Råvaretilførslen af slagtesvin til de
danske slagterier er faldet yderligere
gennem det seneste år. Samlet set er
faldet på 3,5 procent.
- Vi har det seneste år forsøgt at
komme med nogle nye løsninger, når det
handler om at bevare råvaregrundlaget.
Det er dog langt fra nok, så også i det
kommende år bliver det et afgørende
arbejdsområde – og et tema, der vil gå
igen i vores dialog med dem, der sætter rammevilkårene for produktionen i
Danmark, siger Danish Crowns bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Nøgletal for Danish Crown
Mio. kr.
Omsætning
Resultat af ordinær primær drift
Årets resultat
Balance
Egenkapital
Andelshaverleverancer, mio. kg
Samlet restbetaling, mio. kr.
Antal andelshavere
Ansatte medarbejdere

2012/13
58.164
2.018
1.583
24.725
5.962
1.324
1.229
8.552
22.676

2011/12
56.462
2.005
1.732
25.522
5.797
1.373
1.274
9.031
23.582
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Stærkt år i DC Beef
Solide afkast fra investeringerne i Scan-Hide og slagteriet i Husum i Nordtyskland,
samt fin effektivitet på de danske slagterier, gør det muligt for Danish Crowns
oksekødsdivision DC Beef at fastholde en rekordhøj efterbetaling til ejerne.

DC Beef har i det seneste regnskabsår
i gennemsnit afregnet 22,70 kr. pr. kilo
mod 21,51 kr. året før. Det er en stigning
på 5,5 pct., og efterbetalingen lander
præcist som sidste år på 1,50 kr. pr. kilo.
- I det forløbne år har prisen på huder
været rekordhøj, så vores medejerskab af
Scan-Hide har endnu en gang vist sig at
være en rigtig god forretning for ejerne.
Samtidig udvikler vores investering i
slagteriet i Husum sig også hele tiden
positivt. Vi har faktisk slagtet færre tyske
dyr i det forløbne år, men samspillet med
vores veldrevne slagterier i Danmark
betyder, at den tyske forretning alligevel
bidrager ganske godt, forklarer Lorenz
Hansen, der er CEO for DC Beef.
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Det europæiske marked for okse- og
kalvekød var ved regnskabsårets begyndelse fortsat stærkt, hvilket også betød,
at DC Beef kunne fastholde og udbygge
den høje afregning for råvarerne til ejerne
i første kvartal. Derefter begyndte priserne på verdensmarkedet at sive en smule.
- Der er desværre tegn på, at verdensmarkedet for oksekød har toppet i denne
omgang, hvilket har givet et mindre fald
i noteringen. Det er dog ikke vores vurdering, at priserne vil forsætte ned. Tværtimod forventer vi at kunne styrke vores
position, for vi tror på, at konkurrencen
fra mindre aktører og enkelte lande i EU
vil aftage, fortæller Lorenz Hansen.
Der er fortsat flere og flere af de dan-

ske landmænd, der vælger at være andelshavere i DC Beef. Til trods for, at det
samlede antal slagtninger stadig er svagt
vigende, så har DC Beef i regnskabsåret
2012/2013 øget sin markedsandel med
0,5 procentpoint til nu 63,6 pct.
- Der er ingen tvivl om, at det bliver
bemærket af landmændene, at vi i fem
ud af de seneste seks år har formået at
forbedre afregningen til leverandørerne.
Men det må ikke blive en sovepude.
Vi skal hele tiden blive bedre, og i den
sammenhæng er jeg glad for, at det nye
slagteri i Holsted nu snart står færdig, for
det vil give vores virksomhed nye muligheder, siger Peder Philipp, der er formand
kreaturudvalget i DC Beef.
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Restbetaling til disposition
Restbetalingen for svine-, soog kreaturandelshavere vil
være til disposition tirsdag den
3. december 2013. Derudover sættes
kontraktrenten ned fra uge 49.

I forbindelse med restbetalingen sker der
samtidig en regulering af andelshaverkontoen på 15 øre/kg baseret på forskellen mellem leverancerne i 2004/05 og
2012/13 som led i den vedtægtsbestemte
konsolidering. For andelshavere, der har
leveret færre end 8 år, er der tale om en

indbetaling på 15 øre/kg på andelshaverkontoen.
Restbetalingsafregningen vil være
andelshaverne i hænde i løbet af uge 49.
Har du siden sidste indbetaling fået
en ny bank eller nyt kontonummer, skal
det oplyses skriftligt til DC Ejerservice,
Marsvej 43, 8960 Randers SØ med
angivelse af navn og leverandørnummer
inden den 28. november.
Du kan også indsende de nye oplysninger på mail til dckart@danishcrown.dk.

NB. Husk, at udbetalinger fra andelshaverkonti skal efter ophør af medlemskab
oplyses til SKAT.
Kontraktrenten sættes ned
Renten på lån med pant i kontraktgrise,
sopolte og kalve nedsættes til 4 procent
fra uge 49.
Spørgsmål til kontraktfinansiering og
restbetaling kan stiles til Kartoteks- og
Finansieringsafdelingen på tlf. 89 19 19 21

Kina åbner for import
fra to Danish Crown virksomheder
To Danish Crown virksomheder
får som de første i verden tilladelse til at sælge forædlede
kødprodukter i Kina.

samme indtryk efter deres besøg på vores
fabrikker. Næste skridt er for alvor at få
åbnet for eksporten af forædlede produk-

ter til Kina, ligesom vi håber at få flere
anlæg godkendt til eksport til Kina i den
kommende tid, siger Asger Krogsgaard.

Næstformand i Danish Crowns bestyrelse, Asger Krogsgaard, var i uge 46 i Kina
i selskab med blandt andre den danske
fødevareminister Karen Hækkerup.
Derfor var han også med, da de kinesiske myndigheder kom med meddelelsen
om, at to Danish Crown virksomheder som
de første i verden får tilladelse til at eksportere forædlede kødprodukter til Kina.
Der er tale om Tulip i Svenstrup og
Danish Crown i Faaborg, og Asger Krogsgaard glæder sig over, at Danish Crowns
store fokus på fødevaresikkerhed endnu
engang giver nogle helt specielle muligheder for at komme ind på nye markeder.
- Det er en vigtig dag for Danish
Crown, fordi vi endnu engang har vist, at
vi kan noget særligt, og jeg er glad for,
at de kinesiske myndigheder har fået
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Fødevareministeren

på besøg i Horsens
Fødevareminister Karen Hækkerup har for første
gang besøgt Danish Crowns slagteri i Horsens.

Group CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen stod klar til at tage imod, da ministerbilen trillede op foran verdens mest
moderne slagteri fredag d. 1. november.
Og netop teknologien bed fødevareminister Karen Hækkerup mærke i under sit
besøg på svineslagteriet i Horsens.
- Jeg vidste godt, at slagteriet her i Horsens var topmoderne, men det er noget
andet at se det i levende live. Jeg er meget
imponeret over at se, hvor meget teknologien betyder i praksis, og hvordan man er i
stand til at få værdi ud af hver eneste del
af grisen, siger Karen Hækkerup.
Hun var i godt selskab under sit besøg
i Horsens. Sammen med Kjeld Johannesen var fabrikschef i Horsens Per Laursen,
fællestillidsmand Lars Mose, chefanalytiker Karl Christian Møller og leder
af besøgsafdelingen i Horsens Agnete
Poulsen med til at svare på fødevareministerens spørgsmål og fortælle om nogle
af branchens udfordringer.
- Det kan godt være, at vi piver lidt
over omkostninger, men der er et punkt,
vi stadig er foran alle andre på, og det
er teknologien, fortæller fabrikschef i
Horsens, Per Laursen, da fødevareministeren ser slagteriets opskæring, hvor
robotter spiller en afgørende rolle for
produktionen.
Fuld fart på
Det var ikke kun opskæringen, der gjorde
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indtryk på Karen Hækkerup. En rundvisning på slagteriets besøgsgang gav
fødevareministeren et indblik i hele
slagteprocessen lige fra slagtegangen til
udbeningen og pakkeriet.
Ministeren fulgte interesseret med
og kiggede nysgerrigt ind af vinduerne
til produktionen, når Kjeld Johannesen

fortalte om arbejdet på slagteriet.
- Der er godt nok tempo på. De arbejder hurtigt, siger Karen Hækkerup, da
hun ser medarbejderne på slagtegangen.
Fødevareministeren selv er også meget
på farten, men nåede at lære nogle nye
ting under sit besøg hos Danish Crown,
som hun kan tage med sig videre.
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Dagsorden for
kredsmøderne

Til Danish Crowns
repræsentantskab

Til Danish Crowns
kreaturforum

VALG TIL
BESTYRELSEN

VALG TIL
BESTYRELSE OG
REPRÆSENTANTSKAB

Med henvisning til vedtægternes
§ 15 indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

Med henvisning til vedtægternes
§ 13.9 indkaldes hermed til Kreaturforumsmøde

Tirsdag, den 17. december 2013
kl. 09.30
Hotel Munkebjerg,
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag, den 13. december 2013
kl. 10.00
Danish Crown,
Energivej 5, 6670 Holsted

Dagsorden for mødet:

Dagsorden for mødet:

1.	Valg af stemmetællere
2.	Valg af dirigent
3.	Valg af medlemmer til
bestyrelsen
a. Valg blandt svinekredsenes
repræsentanter i separate
møder af 1 bestyrelsesmedlem
pr. svinekreds
b. Valg blandt det samlede repræsentantskab af 3 bestyrelsesmedlemmer
c. E
 ventuelt valg af 2 eksterne
bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt

1.	Valg af stemmetællere
2.	Valg af dirigent
3.	Beretning om selskabets virksomhed og forhold af betydning
for kreaturandelshaverne
4.	Valg til bestyrelsen, repræsentantskabet og indstilling til udvalg
m.v. i koncernen
a. Valg af medlem samt observatør til selskabets bestyrelse
b. V
 alg af øvrige medlemmer
og suppleanter til selskabets
repræsentantskab
c. V
 alg af medlemmer til indstilling til udvalg m.v. i koncernen,
hvortil selskabet har indstillingsret
5.	Behandling af indkomne forslag
6.	Eventuelt

1.	Valg af stemmetællere
2.	Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets
virksomhed
4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet
godkendte årsrapport
5.	Behandling af indkomne
forslag
6. Valg af
a. Medlemmer og suppleanter
til repræsentantskabet (for
så vidt angår svinekredsene)
b. Medlemmer og suppleanter
til kreaturforum (for så vidt
angår kreaturkredsene)
7.	Eventuelt

Dagsorden og bilag vil blive
fremsendt/udleveret til de valgte
repræsentanter så snart muligheden foreligger.
Mødet forventes afsluttet med
frokost.

Dagsorden og bilag vil blive
fremsendt/udleveret til de valgte
repræsentanter, så snart mulig
heden foreligger.
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Svinekredsene

Repræsentantskabet har i henhold
til vedtægternes pkt. 11 foretaget
Christiansø
følgende inddeling i kredse:

Bornholm

Christiansø

Kreds 1: Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn,
Bornholm
Læsø, Jammerbugt, Rebild, Aalborg,
Vesthimmerland og Mariagerfjord kommune
Bornholm
Kreds 2: Randers, Viborg, Favrskov, Norddjurs,
Syddjurs, Århus, Silkeborg, Skanderborg,
Horsens, Odder og Samsø kommune
Kreds 3: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer,
Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning,
Ikast-Brande kommune
Kreds 4: Billund, Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen,
Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og
Sønderborg kommune
Kreds 5: Vejle, Hedensted, Fredericia,
Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense,
Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg,
Langeland og Ærø kommune
Kreds 6: Gribskov, Halsnæs, Hillerød,
Fredensborg, Allerød, Odsherred,
Frederikssund, Kalundborg, Holbæk, Lejre,
Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe,
Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted,
Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og
Bornholms kommune

Hjørring

Fejl i kort I det forrige
nummer af
DC Update var
Frederikshavn
der desværre fejl på de to
Brønderslev
kort over
kredsene, så her
kommer de rigtige kort.

merbugt

Læsø

1

Læsø

Rebild
Rebild

Læsø

Brønderslev

Jammerbugt

Aalborg

Mariagerfjord

Thisted

Aalborg
Morsø

Rebild
Rebild

Vesthimmerland

Randers

Morsø

rg

Frederikshavn

Frederikshavn
Brønderslev

Jammerbugt

Thisted

Hjørring

Hjørring

ViAalborg
beklager fejlen.

merland

Vesthimmerland

NorddjursRebild
Rebild

Skive Syddjurs

Mariagerfjord
Mariagerfjord

Favrskov

Skive
Lemvig

Silkeborg

Århus

Struer

2

Viborg

3
Holstebro

e

lstebro

Horsens

Viborg

Herning

Middelfart

Sønderborg

Allerød
Stevns
Faxe

Odsherred

5

Middelfart
Nordfyns

Middelfart

Kalundborg

Lolland

Haderslev

Langeland

Haderslev

Vordingborg

Kerteminde

Odense

Odense
Assens

Ærø

Holbæk

Kerteminde
Nyborg
Guldborgsund

Lejre

Holbæk
Lejre

Greve

Næstved

Køge
Stevns
Faxe
Stevns

Faxe

Svendborg

Faaborg-Midtfyn

Solrød

Greve Køge
Ringsted
Solrød

Næstved
Slagelse

Roskilde

Roskilde

Sorø

Ringsted
Sorø
Slagelse

Faaborg-Midtfyn
Nyborg

Assens

6

Frederikssund

Kalundborg

Nordfyns

Fredericia
Kolding

Vordingborg

Tønder
Svendborg
Aabenraa

Tønder
Aabenraa

8 DC Update

Vordingborg

Sønderborg
Ærø

Sønderborg
Ærø

Fredensborg

Hillerød

Fredensborg
Allerød
Hillerød
Frederikssund

Odsherred

Samsø
Næstved

Svendborg

Kolding

Esbjerg

Halsnæs

Solrød

Samsø Køge

Ringsted

Sorø

Fredericia

4

Esbjerg
Vejen

Fanø

Greve

Hedensted

Faaborg-Midtfyn

Vejen

Halsnæs
Gribskov

Roskilde

Odder

Nyborg

Vejle

Billund

ev

Lejre

Holbæk

Hedensted
Slagelse

Vejle

Billund

Frederikssund

Gribskov

Odder

Kerteminde
Horsens

Assens

Allerød

Århus
Odsherred

Horsens

Odense

Fredensborg

Hillerød

Syddjurs

Kalundborg

Ikast-Brande
Nordfyns

Varde

Halsnæs

Skanderborg
Århus

Silkeborg
Ikast-Brande
Skanderborg

Fredericia

Gribskov

Norddjurs
Syddjurs

Favrskov
Silkeborg

Samsø

ing-Skjern

olding

Norddjurs

Favrskov

Odder

Herning
Hedensted
Ringkøbing-Skjern

e

Randers

Randers

Skanderborg

Struer

a

Christiansø

Lolland

Guldborgsund

Langeland
Lolland

Guldborgsund

NYT FRA KONCERNEN

kreaturkredsene

Repræsentantskabet har i henhold til vedtægternes pkt. 11 foretaget følgende inddeling i kredse:Christiansø
Christiansø

Kreds 1: Hjørring, Brønderslev,
Bornholm
Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted,
Vesthimmerland, Rebild,
Aalborg
og
Bornholm
Læsø kommune
Kreds 2: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning,
Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande kommune
Kreds 3: Morsø, Skive, Viborg,
Mariagerfjord, Randers, Norddjurs,
Syddjurs, Århus, Skanderborg, Silkeborg og
Favrskov kommune
Kreds 4: Varde, Billund, Vejen, Esbjerg og
Fanø kommune
Kreds 5: Horsens, Odder, Samsø,
Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Nyborg,
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens,
Odense, Langeland, Ærø, Lolland,
Guldborgsund, Vordingborg, Næstved,
Faxe, Stevns, Slagelse, Sorø, Kalundborg,
Holbæk, Lejre, Ringsted, Køge, Roskilde,
Odsherred, Hillerød og Gribskov kommune
Kreds 6: Haderslev, Tønder, Aabenraa og
Sønderborg kommune
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Ønsker ikke genvalg

Følgende repræsentantskabsmedlemmer har meddelt, at de IKKE ønsker at
genopstille til repræsentantskabet ved
de kommende valg i december 2013:
Gl. kreds 1 – Ny kreds 1
Tino V. Olesen, Vrå
Gl. kreds 1 – Ny kreds 1
Jens Peter Jensen, Brønderslev
Gl. kreds 6 – Ny kreds 3
Kirsten L. Karlshøj, Struer
Gl. kreds 6 – Ny kreds 3
Arne Bech Poulsen, Lemvig
Gl. kreds 6 – Ny kreds 3
Jens Chr. Pedersen, Hjerm
Gl. kreds 6 – Ny kreds 3
Troels Lundby, Vinderup
Gl. kreds 7 – Ny kreds 3
Torkil Kvartborg, Tjørring
Gl. kreds 8 – Ny kreds 3
Claus Strøm Nielsen, Lem
Gl. kreds 11 - Ny kreds 5
Hans Klejsgaard Hansen, Klejs
Gl. kreds 11 – Ny kreds 5
Bent Petersen, Bjerre
Gl. kreds 11 – Ny kreds 2
Finn Pedersen, Klovborg
Gl. kreds 11 – Ny kreds 2
Ole Lyngby Pedersen, Odder
Gl. kreds 12 – Ny kreds 5
Hans Henrik Mols, Jelling
Gl. kreds 12 – Ny kreds 5
Lars Langeskov Nielsen, Uggerslev
Gl. kreds 12 – Ny kreds 5
Anders Bech, Ejlskov
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Mikkel Grubbe Hansen, Frørup
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Hans Erik Pedersen, Tåsinge
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Hans Lorenzen, Langeskov
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Henrik Oldenbjerg, Rudkøbing
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Niels Høite Hansen, Tåsinge
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Lars Juel Hansen, Langeskov
Gl. kreds 13 – Ny kreds 5
Jens Toft Madsen, Ærø
Gl. kreds 14 – Ny kreds 6
Kenneth Klausen, Slagelse
Gl. kreds 14 – Ny kreds 6
Søren Jeppesen, Eskebjerg
Gl. kreds 14 – Ny kreds 6
Flemming Risbjerg, Ferslev
Gl. kreds 14 – Ny kreds 6
Preben Hansen, Avdebo
Gl. kreds 15 – Ny kreds 6
Kaj Nielsen, Næstved
Gl. kreds 15 – Ny kreds 6
Rasmus Dresen, Toreby L

10 DC Update

kredsmøder 2013
Svinemøder
Kreds

Dato

Tidspunkt

Sted

Mødenr

2V

05.12

11.30/12.15

Værket Randers (Ridehuset)

30

1V

05.12

18.30/19.15

Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg

31

6V

06.12

09.30

Åkirkebyhallen, Bornholm

32

3V

09.12

11.30/12.15

Musikteatret, Holstebro

33

6V

10.12

18.30/19.15

Ringsted Kongrescenter

34

5V

11.12

11.30/12.15

Comwell Middelfart

35

4V

11.12

18.30/19.15

Hotel Rødding, Rødding

36

Der foretages valg i alle kredsene i år
Valgene gælder for 2 år
Morgenmødet afsluttes med spisning
Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30
kreaturmøder
Kreds

Dato

Tidspunkt

Sted

Mødenr

2V

05.12

11.30/12.15

Aulum Fritidscenter, Aulum

50

4V

05.12

18.30/19.15

Hotel Arnbjerg, Varde

51

5V

09.12

11.30/12.15

Comwell Middelfart

52

6V

09.12

18.30/19.15

Agerskov Kro, Agerskov

53

1V

10.12

11.30/12.15

Hotel Scandic, Aalborg Ø

54

3V

10.12

18.30/19.15

Golfsalonen Viborg

55

Der foretages valg i alle kredsene i år
Valgene gælder for 2 år
Middagsmøder starter med spisning kl. 11.30
Aftenmøder starter med spisning kl. 18.30

Tilmelding til årets kredsmøder
Gå ind på www.danishcrown.dk/ejer – log på EJERSIDEN,
vælg arrangement tilmelding
Eller send en sms til 1241(dcmode leverandørnummer mødenummer antal)
HUSK MELLEMRUM, eksempel dcmode 93211 30 2
Hvis ikke du har mulighed for at bruge internettet eller sms, er det muligt at
kontakte et DC Ejerservice kontor.
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Oversigt over kredsene baseret på andelshaverleverancer
i regnskabsåret 2012/2013
Svinekredse

Lokalkredse
1

Ændring
stemmeenheder
-102.030

13

2

2.832.081

15

-61.437

3

2.428.040

13

-124.382

4

2.327.838

12

-154.137

5

2.582.653

13

-110.116

6

Lokalkredse
1

I alt kreaturer

Repræsentanter

2.544.809

I alt svin
Kreaturkredse

Stemmeenheder

2.238.479

12

-94.902

14.953.899

78

-647.003

Stemmeenheder
357.738

Medlemmer af
kreaturforum
10

Ændring
stemmeenheder
-6.968

2

354.312

10

3.154

3

284.400

8

-8.294

4

269.994

8

-3.792

5

189.120

6

-3.403

6

267.960

8

-12.384

1.723.524

50

-31.687

I vedtægternes § 14.4. og § 14.5 står bl.a.: Ved fordelingen af repræsentanterne mellem svinekredsene foretages en
opgørelse af antallet af slagteenheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herudfra det antal slagteenheder (fordelingstallet), der berettiger til valg af én repræsentant. Det samme gør sig gældende ved valg af medlemmer
til kreaturforum.
Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller et svin 1 enhed, en so 1½ enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg
slagtet vægt 6 enheder. Der vælges 1 repræsentant (svin) pr. 192.000 slagteenheder (afrundet) og 1 medlem af kreaturforum pr. 34.100 slagteenheder.
I 2013 afholdes valg i samtlige kredse.
Repræsentantskabet består i 2014 af 90 landmandsvalgte medlemmer, 78 valgt af svinekredsene, 3 valgt af minoritetsgrupper (svin) og 9 valgt af kreaturforum.
Kreaturforum består i 2014 af 53 landmandsvalgte medlemmer, 50 valgt af kreaturkredsene og 3 valgt af minoritetsgrupper (kreatur).
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Danish Crown optimerer produktionen

Fra begyndelsen af 2014 hæver DC Pork basisvægten med 4 kg per
gris. Det skal styrke indtjeningen både hos ejerne og på
slagterierne, siger CEO i DC Pork Jesper Friis.
		
muligheder. En ændring af vægtgrænTungere grise betyder både en bedre
serne er en af dem.
indtjening for Danish Crowns ejere og
Formand for Landbrug & Fødevaen bedre slagteøkonomi.
- Markedet har udviklet sig, så det er rers Virksomhedsbestyrelse og Danish
blevet muligt for Danish Crown at sælge Crowns Svineproducentudvalg (SPU)
Asger Krogsgaard er tilfreds med Dalidt tungere delstykker, og det potennish Crowns udmelding.
tiale skal udnyttes. Danish Crowns
- Det her vil styrke hele værdikæden,
vægtgrænser styres af afsætningssiog det er der brug for. Produktionen af
tuationen, og vi ser en mulighed for at
tungere grise er en optimering af drifafsætte de lidt tungere delstykker som
ten hos landmanden og på slagteriet. Vi
f.eks. brystflæsk, siger Jesper Friis.
Slagteridrift i et højomkostningsland er opmærksomme på, at ikke alle producenter kan udnytte dette potentiale
som Danmark er en udfordring, som
fuldt ud med baggrund i gældende lovkræver, at man hele tiden ser på nye
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givning og miljøtilladelser. Jeg vil derfor
opfordre politikere på Christiansborg til
hurtigst muligt at se på de nødvendige
tilpasninger på området. Det vil i sidste
ende være til gavn for den danske
svineproduktions konkurrenceevne,
og det vil hjælpe til at bevare nogle af
sektorens danske arbejdspladser, siger
Asger Krogsgaard.
14 kr. mere pr. slagtesvin
Udregninger fra Videncenter for svineproduktion viser, at hvis den gennemsnitlige slagtevægt hæves med 4 kg.,
så betyder det et forbedret dækningsbidrag på 8 kr. pr. smågris og 14 kr. pr.
slagtesvin.

NYT FRA DC PORK

Slagtningerne over

jul og nytår
Nedsættelsen af vægtgrænsen i uge
46 ser ud til at have fået den ønskede
effekt på fremrykningen, og vi har
således fuld kapacitetsudnyttelse.
I uge 47 er vægtgrænsen sænket
yderligere med 2 kg til 85,9 kg.
Som en del af planen for fortsat
fremrykning hæves noteringen med
20 øre/kg i uge 49, og samtidig øges
under- og overvægtsfradrag til 20
øre/kg (gælder kun uge 49).
I uge 51 nedsættes noteringen
med 20 øre/kg.
I uge 1 2014 hæves vægtgrænsen
med 4 kg til 89,9 kg. Som det fremgår af artiklen på forrige side hæves
basisvægten fra uge 2 med yderligere
4 kg til 74,0-93,9 kg.
Specialgriseleverandører får
direkte besked.

Graf over de nye og de gamle vægtgrænser
Uge

Almindelige vægtgrænser

45

70,0 - 89,9

46

70,0 - 87,9 (-2 kg)

47

70,0 - 85,9 (-2 kg)

48

70,0 - 85,9

49

70,0 - 85,9 (+20 øre i noteringsstigning)

50

70,0 - 85,9

51

70,0 - 85,9 (-20 øre i noteringsfald)

52

70,0 - 85,9

1

70,0 - 89,9 (+4 kg)

2

74,0 - 93,9 (+4 kg)

3

74,0 - 93,9
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Bornholmske svineproducenter

i Pole position
De bornholmske slagtesvineproducenter leverer konstant produktionsresultater,
der ligger over landsgennemsnittet. Vi søger en forklaring.

- Ta’ til Bornholm og find ud af, hvad det
er, de gør. For de bornholmere kan et
eller andet, resten af landet kunne lære
noget af.
Sådan lød opgaven fra DC Ejerservice’
afdelingschef Jacob Rasmussen.
Baggrunden for opgaven ligger
selvsagt i de produktionsresultater, som
de bornholmske slagtesvineproducenter
leverer. De ligger nemlig konstant et
stykke over landsgennemsnittet - og da
ikke mange tror på, at det er den friske
havluft fra Østersøen, der giver lavere
foderforbrug, højere tilvækst og lavere
dødelighed, er DC Update taget på besøg
hos Bornholms Landbrugs svinerådgiver
Stig Andersen for at få en forklaring.
Det ligger i sjælen
På sit kontor på det beskedne rådgivningscenter i Aakirkeby, der engang var
forsøgsstation, tager Stig Andersen
imod. Han har forberedt sig med statistikker, kurver og modeller, der alle viser
det samme: øens slagtesvineproducenter
har som gruppe styr på produktiviteten.
- For at forstå de resultater her, så
tror jeg, man skal forstå, hvad det vil sige
at være landmand og slagtesvineproducent herude i Østersøen langt fra alting.
Det ligger ligesom i sjælen hos de lokale
bønder, at de skal gøre det godt. Det er
ligesom deres eksistensberettigelse.
Hvis ikke de kan leve af deres landbrug,
hvad skal de så lave? siger Stig Andersen,
som sammen med kollegaen Kirsten
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Kyndesen rådgiver øens slagtesvineproducenter.
Stigende produktion i en nedgangstid
Bornholm har cirka 100 svineproducenter
og cirka 150 besætningsenheder. Ud af
de 100 svineproducenter er 50-60 af dem
slagtesvineproducenter. Sammen producerede de sidste år 450.000 slagtesvin og
tallet for i år bliver på 5.000 flere. Den årlige eksport af smågrise ligger på 100.000.
Som i resten af landet er strukturudviklingen gået stærkt, og tallene bliver
ved med at undre og fascinere.
For 40 år siden var der 1.700 producenter. I dag er der 150 - en reduktion på
cirka 90 pct. Til gengæld er produktionen
dobbelt så stor i dag som for 40 år siden.
Modsat resten af landet, hvor produktionen har været faldende over de
seneste år, så er den steget på Bornholm.
Produktion af slagtesvin
på Bornholm
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06

Svin
449.381
465.670
451.268
426.210
406.130
413.131
415.960

Antal lev.
99
112
121
135
160
177
192

Når Stig Andersen bliver spurgt, hvad der
er den vigtigste årsag til, at de bornholmske producenter klarer sig så godt, svarer
han:

- De konkurrerer mod hinanden helt
vildt, og jeg mener virkeligt helt vildt. Du
skal se telefonen begynde at ringe, hvis
vi bare er én dag forsinket med resultaterne fra kvartalets E-kontrol. Hvor bliver
den af, spørger de. For de ved, hvilke
ejere, der gemmer sig bag besætningsnumrene. Og jeg skulle lige hilse at sige,
at en producent i Nexø er meget interesseret i kollegaens resultater i Hasle, siger
Stig Andersen og griner.
- Du skal forestille dig, at når alle
kender alle, så er det ikke sjovt at ligge
nederst på listen.
De samme forudsætninger
Udover at producerer på en ø, så har
slagtesvineproducenterne de samme
forudsætninger som deres kollegaer i
resten af landet.
80 pct. af foderet er produceret på
Bornholm. 90 procent blander deres eget
foder. 50 pct. af slagtesvinene får vådfoder og den anden halvdel får tørfoder.
Avlsdyrene består at 50 pct. indkøbte
og 50 pct. egenproduktion.
Sund konkurrence
Knapt 60 procent af slagtesvineproducenterne bruger E-kontrol som et værktøj
til hele tiden at holde sig oplyste og
skarpe, og som nævnt bliver resultaterne
brugt til benchmarking.
- Her fra Bornholms Landbrug gør vi
alt, vi kan, for at stimulere producenternes motivation til at tilegne sig viden og
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De der virkelig vil, og de
der ofrer den nødvendige opmærksomhed
på deres produktion,
de kan altså også tjene
mange penge. Tallene
lyver ikke, siger svinerådgiver Stig Andersen.

til at konkurrere med sig selv og kollegaerne. Når resultaterne af E-kontrollen
går ud, så skal du se en aktivitet mellem
producenterne på sms og facebook, siger
Stig Andersen.
Men også videndeling er noget, der
bliver gået op i på klippeøen, og det er
Stig Andersens fornemmelse, at man er
dygtig og hurtig til at få den nye viden ud
og virke i besætningerne – ikke mindst
fordi deltagelse i diverse erfa-grupper er
lige så selvfølgeligt som at trække vejret,
eller næsten i hvert fald.
93 pct. af besætningerne i E-kontrollen har én eller flere medarbejdere med i
en erfa-gruppe.
- Selvom vi går op i det politiske
arbejde herovre, så går vi helt vildt op
i resultater og i de ansattes trivsel,
motivation og faglighed. Derfor holder
vi også mange erfa-møder på engelsk,
fordi de udenlandske medarbejdere godt
kan føle sig lidt hengemte ude i besætningerne, og de elsker at blive undervist

og tilegne sig viden, siger Stig Andersen.
Bare i november måned har den bornholmskfødte konsulent, der er søn af en
bager, syv erfa-gruppemøder, og kollagen
Kirsten har ligeså mange.
- Vi bowler endda med driftslederne,
siger Stig Andersen.
Det er penge i slagtesvin
Men selv om de bornholmske slagtesvineproducenter som gruppe leverer
resultater over landsgennemsnittet, så

gror træerne naturligvis ikke ind i himlen.
For der er stadig betydelige forbedringer,
der ligger lige til at samle op for en stor
gruppe af producenterne.
- Hvis vi kigger på index-beregningerne for 2012, så er der mere end 100 kr. i
forskel fra den nederste del i bunden til
den øverste del i toppen. Og deriblandt
ligger der en stor gruppe, som burde
kunne forbedre deres index med i hvert
fald 50 kroner, siger Stig Andersen.
Det er tydeligt at mærke på ham, at
vi her er inde at røre ved noget, som han
går umådeligt meget op i.
- Der bliver snakket så meget om, at
det er svært at tjene penge på slagtesvineproduktion i Danmark, og det er det da
også. Mange taber i hvert fald penge på
at producere slagtesvin, men jeg er altså
også nødt til at sige, at de der virkelig vil,
og de der ofrer den nødvendige opmærksomhed på deres produktion, de kan
altså også tjene mange penge. Tallene
lyver ikke.

Bornholmske produktionsresultater sammenlignet med
landsgennemsnittet

Indgangsvægt,kg
Slagtevægt, kg
Daglig tilvækst, kg
FEsv pr. kg tilvækst
Kødprocent
Døde og kasserede i pct.

Bornholm
1. halvår 2013
32,6
85,3*
942
2,83
60,1
3,0

Bornholm

Landsgns.

31,9
83,7
925
2,84
60,1
2,9

31,5
81,8
897
2,86
60,4
3,6

* Inklusiv 10 pct. Bornholmergrise, der har en højere slagtevægt
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Verdens fedeste job
Årets slagtesvineproducent er
bornholmer, lokalpatriot og
ambitiøs som ind i helvede. Og nåh
ja, så er han også Alt ind/alt udproducent.

- Jeg har simpelthen verdens fedeste job.
Sådan er det bare, og jeg kunne slet ikke
forestille mig at lave noget andet.
Sådan nærmest vælter det ud af Preben Bjerregaard fra Ibsker på Bornholm,
da han byder velkommen i sit nye køkken
i barndomshjemmet på gården Ellesgaard ved Ibsker på den bornholmske
østkyst mellem Svaneke og Nexø. Hele
stuehuset har været igennem den helt
store renovering, og det vil ikke være en
underdrivelse at sige, at alt i huset står
snorlige. På den måde er der sammenhæng i tingene. For i Preben Bjerregaards
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slagtesvineproduktion er der heller ingen
slinger - overhovedet.
På svinekongressen i Herning blev han
udnævnt Årets slagtesvineproducent. En
flot præstation af en landbrugsmekaniker.
For selvom 35-årige Preben Bjerregaard er opvokset på en gård, så skulle han i
hvert fald ikke være landmand, uha nej. I
stedet blev han som landbrugsmekaniker
og ansat i Kastrup. Det førte direkte til en
eksistentiel krise.
- Der sad jeg på fjerde sal i min lejlighed i Brønshøj, mens min familie knoklede i marken med at få høsten i hus. Det
var ikke til at holde ud. Jeg kunne slet
ikke sidde stille, og alt i min krop gjorde
oprør. Hvad var det lige, der skete? Jeg var
jo ikke landmand, vel!
Men der var selvfølgelig ingen vej

udenom, og Preben Bjerregaard sagde sit
job op, og flyttede tilbage til Bornholm.
En bevidst landmand
Han valgte landbruget til, fordi det ikke
kunne være anderledes. Og det bevidste
valg er måske det, der skinner igennem,
når Preben Bjerregaard skal beskrives som
landmand. Alting gøres bevidst og på et
oplyst grundlag. Han har jo selv valgt det,
og så skal det også gøres ordentligt.
Der ryger tonsvis af faglitteratur ned,
og han er ikke for stolt til at spørge både
kollegaer og rådgivning til råds om alverdens ting. Det har man ligesom lov til, når
man ikke er uddannet landmand. Men
indstillingen kunne måske godt inspirere
andre landmænd til at forholde sig kritisk
og nysgerrigt til egen produktion.
- Jeg simpelt hader, når vi gør ting i
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blinde. Jeg vil vide, hvorfor tingene er,
som de er. For ellers kan jeg jo ikke ændre
dem, siger Preben Bjerregaard.
Alle obduceres
Derfor er der heller ikke bare dyr, der dør
på bedriften.
- Ingen slæber døde dyr ud af staldene, uden at vi ved, hvorfor dyret døde.
Derfor foretager vi selv en obduktion på
samtlige døde grise, og hvis vi ikke selv
kan finde svaret, så får dyrlægen lov.
Da Preben Bjerregaard vendte tilbage
til Bornholm fulgte en årrække, hvor han
øvede sig i at være landmand og svineproducent. Først fik han ansættelse på
Bornholms bedste sobesætning. Efter
godt to år blev han tilbudt at starte en ny
sobesætning op fra bunden. Efter halvandet år blev besætningen i 2006 kåret som
årets soholder på Bornholm. Komiteen var
tilfreds med de 31 grise pr. årsso.
Samme år køber Preben Bjerregaard
Naskegård, der er en slagtesvineejendom
med 700 stipladser, hvor han kører alt
ud/alt ind (AI/AU).
Fyrede alt personale
I 2007 rykker han tilbage til den fædrende gård for at passe de 300 søer med
7.500 slagtesvin. I 2008 var alt klappet
og klar til et barmarksprojekt til 850 søer.
Miljøgodkendelsen var hjemme, og der
var skrevet under på kontrakterne med
håndværkerne. Men et opkald fra kreditforeningen satte en stopper for projektet.
I stedet indgik Preben Bjerregaard i et
I/S med sin far.
- Vi fyrede alt personale, og jeg begyndte i stedet at arbejde i døgndrift, og
så blev der ellers skrabet penge sammen,
erindrer Preben Bjerregaard.
Kreditforeningen sagde nemlig også
nej til at omlægge fødegården Ellesgaard
fra smågriseproduktion til slagtesvin
endsige gøre stalden 2013-klar.
For egne midler bliver Ellesgaard
lavet om til en klimastald, og fremfor

smågriseproduktion laves der nu 10.000
slagtesvin på ejendommen. Stalden fyldes op med 7-kilos grise, som afhentes,
når de rammer 105-107 kg. På nær de 650
30-kilos grise, der køres til Naskegård.
Her produceres der 4,33 hold om året i
en AI/AU-produktion, så hver 11. uge skal
stalden være totalt udtømt, og fem dage
senere rykker et nyt hold ind. På de fem
dage bliver der vasket ned med robot, der
bliver tørret grundigt ud med varmekanon, og der kalkes.
- Vi er hys med at gøre de stalde rene,
pointerer Preben Bjerregaard.
Interesserer sig ikke for fodring
På begge ejendomme fodres der med tørfoder ad libitum. Der gives fem blandinger,
der er optimeret til vægtstørrelsen. Alt
omkring foderblandinger og fodring interesserer ikke Preben Bjerregaard særligt
meget, så det tager svinekonsulent Stig
Andersen fra Bornholms Landbrug sig af.
- Han går helt vildt op i foder, siger
Preben Bjerregaard, der finansierer alle
sine grise på kontrakt hos Danish Crown.
Da grisene skal være færdige på kun 11
uger, går han ikke så meget op i kødprocenten, men derimod i tilvæksten. Det er
på foderet, at pengene skal tjenes, siger
den unge landmand.
AI/AU er det eneste rigtige
Preben Bjerregaard er af den opfattelse,
at alt ind/alt ud er den eneste fornuftige

produktionsform, hvis man skal have
produktion på en anden ejendom. Ellers
er der ikke penge i det, mener han.
- Jeg er meget glad for Danish Crowns
koncept med kontraktgrise, andre
vægtgrænser og bredere basis samt en
fleksibel afhentning. Det fungerer rigtigt
godt, siger Preben Bjerregaard.
Men også den fast tilknyttede konsulent, sættes der pris på.
- Det er egentligt ikke fordi, jeg ikke
selv ved, hvad der skal gøres, men det er
godt at høre det fra en anden også, og så
bliver vi holdt i kort snor, og der bliver fulgt
op. Det har jeg brug for, erkender Preben
Bjerregaard, der betragter E-kontrollen
som et uundværligt styringsredskab for en
moderne slagtesvineproducent.
E-kontrol über alles
- Jeg kan slet ikke vente, til resultaterne
kommer hvert kvartal. Det er jo der, vi
får at vide, om vi har gjort det godt eller skidt. Jeg glæder mig meget til det
nye system er kørt ind, så vi oftere får
E-kontrol. Fire gange om året er for lidt,
understreger Preben Bjerregaard.
Fremtiden. Den hedder nybyggeri med
2.600 stipladser.
- Kreditforeningen skal bare lige sige ja
først, men det gør de – med tiden, siger
Preben Bjerregaard og smiler. Og har man
mødt den driftige bornholmer, så er man
ikke i tvivl om, at det nok skal gå, som
han ønsker – med tiden.

Resultater fra Naskegård, hvor der produceres efter AI/AU
DB pr. svin
Producerede svin, stk
Daglig tilvækst, g
Foder pr. kg tilvækst, FEsv
Foder pr. produceret svin, FEsv
Vægt ved indsættelse, kg
Gns. slagtevægt, kg
Foderdage pr. produceret svin
Gns. kødprocent
Døde, pct

28.06.13 - 24.09.14
237
631
1.017
2,67
205
33,5
84,2
76
59,5
3,7

22.10.12 - 24.09.13
186
2.250
1.053
2,64
197
34,9
83,6
71
59,3
3,7
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Noteringer de sidste fire uger
Kr.

svin

søer

13
11,5

11,5

11,5

De europæiske markeder er uforandret i
denne uge.

11,7

11

Vi oplever en god efterspørgsel til stabile
priser.
Udbuddet af svin i Europa er stort, men
modsvares af den begyndende julehandel til
industrikunderne.

8,3

8,3

7

8,3

8,6

9

5

Vi har stabile priser på alle delstykker
– skinker, kamme, forender, og bove.

45

46

47

48

uger

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

På 3. lande er der god afsætning til Kina og
Japan og en stabil afsætning til Rusland.

NYT FRA DC BEEF

KreaturNOTERINGEN
Formkode

14
E

11
U

8
R

5
O

2
P

Uge 47
Ændr.
Øre/kg

Uge 47

Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Ungtyre u/12mdr.

Kalv u. 8 mdr.
29,65

29,05

28,45

27,80

-

0

27,30

27,30

27,30

26,80

-

-

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 16 mdr.
160 Kg.
25,20 24,60 24,20
200 Kg.
26,20 25,60 25,15
260 Kg.
28,15 27,55 27,05
380 Kg.
28,15 27,55 27,05
400 Kg.
25,95 24,85 24,10

23,50
24,20
25,80
22,70
22,10

20,40
21,30
23,10
19,50
18,90

-

Dansk Kalv
180-240 Kg.

Tillæg på kreaturer til Friland

Tyre på 24 mdr. og derover
20,45 19,40

18,35

17,30

14,95

-

Kvier og stude fra 16 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
27,50 25,40 23,30

21,40

-

-30

Kvier, unge køer og stude u. 42 mdr.
400 Kg.
26,90 24,80 22,85
300 Kg.
26,90 24,80 22,70
240 Kg.
26,30 24,20 22,10
180 Kg.
24,10 22,00 19,80

22,00
20,80
20,20
18,00

19,75
18,35
17,25
15,55

-30
-30
-30
-30

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
25,55 24,05 22,55
300 Kg.
22,85 21,35 20,35
240 Kg.
19,15 17,80 16,90
180 Kg.
18,55 17,05 16,30

22,00
19,65
16,45
15,30

19,75
17,60
16,00
15,00

-30
-30
-30
-30

Kvier og Stude

1,85 1
Variabelt tillæg

2,25 1

Kontrakttillæg*

2,00 1

Køer

2,00 1

Restgruppe

1,25 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Friland Limousine Unik
Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Friland Kødkvæg
(75% race)

Friland Kødkvæg
Krydsning

Variabelt tillæg

2,00 1

Kontrakttillæg*

2,50 1

Variabelt tillæg

0,50 1

Kontrakttillæg*

1,00 1

Variabelt tillæg

0,25 1

Kontrakttillæg*

0,75 1

*) Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med
variabelt tillæg + kontrakttillæg
1) T
 illæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav
Priserne er excl. restbetaling
Spørgsmål til koncepter; kontakt:
Friland A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ,
Tlf. 8919 2763

* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
Linær vægtafregning – Under/over Laveste/højeste vægt medfører uændret pris
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi.
Tillæg på 1,00 kr. pr. kg. for dyr på Dansk Kødkvægskontrakt.

Tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger mv.
Via hjemmesiden www.danishcrown.dk/ejer eller
ring på Danish Crowns Servicetelefon 7013 3131 eller
Ring til et af slagterierne
Aalborg 8919 2660 • Holstebro 8919 2850 • Tønder 8919 3270

samt administrationen:
Holsted 8919 2590 • Friland 8919 2763
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Tilmelding af køer
Det er muligt at tilmelde konventionelle køer
frem til mandag kl. 13, og de vil samtidig
blive afhentet i samme uge.
Opfordringen er dog at tilmelde alle dyrekategorier inden torsdag kl. 13.00 og så bruge
den ekstra service, når der skal tages de hurtige beslutninger, oplyser Ejvind Kviesgaard,
chef for DC Ejerservice, DC Beef.
Både vognmænd og slagteriet ønsker
fortsat, at der tilmeldes så mange dyr som
muligt inden torsdag kl. 13, da det giver den
bedste planlægning af kommende uge.
Tilmelding af dyr efter torsdag kl. 13.00
og indtil mandag kl. 13.00 skal ske på nettet

via www.danishcrown.dk/ejer eller direkte til
slagteriet, da denne mulighed ikke findes på
service-telefonen.
Ved tilmelding efter torsdag kl. 13.00 og
indtil mandag kl. 13.00 skal du være opmærksom på, om du først vil af med køerne i
ugen efter. De ekstra tilmeldte køer kan i få
tilfælde give problemer. Hvis man ikke kan få
afhentet sine køer i samme uge, vil man blive
informeret.
På servicetelefonen 7013 3131 kan fortsat
kun tilmeldes dyr til kommende uge indtil
torsdag kl. 13.00.

