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DANISH CROWN

REDUCERER

SIN EJERANDEL

I HATTING-KS
DANISH AGRO, VESTJYLLANDS ANDEL OG DANISH CROWN ER

BLEVET ENIGE OM AT STYRKE HATTING-KS GENNEM EN NY FÆLLES EJERSTRUKTUR. 

Danish Agro og Vestjyllands Andel køber 

via det fælles datterselskab Vilomix 

Holding A/S 60 procent af aktierne i 

Hatting-KS, der blandt andet er Europas 

største leverandør af ornesæd. Danish 

Crown beholder 40 procent af aktierne i 

virksomheden, mens Tican har valgt at 

sælge sine otte procent af aktierne. 

Hatting-KS er i dag en betydelig spiller 

på markedet for ornesæd og er desuden 

aktiv indenfor salg af veterinær- og farm 

supply-produkter. 

Koncernchef i Danish Agro og besty-

relsesformand i Vilomix Holding A/S, 

Christian Junker, ser frem til det nye 

samarbejde med Danish Crown og de nye 

udfordringer: 

- Hatting-KS har en stærk position på 

det danske marked og en meget dygtig 

ledelse. Vi ser frem til at kunne styrke 

selskabets fortsatte udvikling ved at 

bidrage til en øget internationalisering, 

som allerede er et strategisk fokusom-

råde. Derudover er der specielt indenfor 

veterinær- og farm supply-aktiviteterne 

store synergier at hente omkring distri-

bution og indkøb. Alt sammen med det 

formål at styrke vores konkurrencekraft 

overfor de danske landmænd, siger Chri-

stian Junker 

Også i Hatting-KS glæder administre-

rende direktør Per Nyby Pedersen sig til 

samarbejdet. 

- Det nye ejerskab er en stor styrke for 

Hatting-KS. Vi investerede i 2012 i aktivi-

teter i Tyskland, og vi vil igennem det nye 

samarbejde kunne udvikle denne del af 

forretningen yderligere og nå ud til endnu 

flere landmænd. Med den nye ejerstruk-

tur tilføjer vi noget erfaring og ekspertise, 

der i sidste ende kommer landmændene 

til gode, siger Per Nyby Pedersen. 

Hatting-KS ligger i dag uden for Da-

nish Crowns kerneforretning, og derfor er 

det naturligt at tage et skridt i retning af 

frasalg af aktiviteterne. 

- Vi er helt sikre på, at Danish Agro i 

endnu højere grad kan udvikle Hatting-KS 

såvel nationalt som internationalt. Der er 

et stort potentiale i Hatting-KS, som vi 

har vurderet bedst kunne forløses i fæl-

lesskab med Danish Agro og Vestjyllands 

Andel, og med aftalen er vi sikre på, at 

de danske landmænd sikres de bedste 

vilkår, optimal service og faglig sparring 

fremadrettet, siger CEO for Danish Crown 

Kjeld Johannesen. 

Den nye aftale afventer endelig 

godkendelse hos de danske konkurrence-

myndigheder.
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NY FABRIKSCHEF I FAABORG
OLE LYNGESEN BLIVER NU CHEF FOR TRE FABRIKKER I DANMARK OG 

TYSKLAND.

Det er en erfaren fabrikschef, som tiltræder på Danish Crown i Faaborg. Ny 

på posten er Ole Lyngesen, der vil være kendt som fabrikschef på DC’s tyske 

fabrikker i Boizenburg og Oldenburg og tidligere har bestridt samme stilling 

på en lang række afdelinger i Danmark.

Gennem 25 år i DC har han været i Skærbæk, Nykøbing Mors, Hurup, 

Viborg, Silkeborg og Kolding.

Han fortsætter som fabrikschef i Boizenburg og Oldenburg, og det 

betyder, at 53-årige Ole Lyngesen fremover vil dele sin tid mellem de tre 

fabrikker. Det forventes, at han vil være ca. to dage om ugen i Faaborg.

Ole Lyngesen afløser Kurt T. Pedersen, der har været fabrikschef i 

Faaborg i knap fem år og nu skal koncentrere sine kræfter om at indfri de 

strategiske mål i produktionen i DC Pork, fortæller direktør for Teknik og 

Produktion Søren F. Eriksen.

- Skiftet på fabrikschef-posten har været planlagt et stykke tid, da vi 

har brug for at styrke produktionsledelsen af DC Pork, og Kurt T. Pedersen 

er en drivende kraft i DC Compass, der skal sikre, at vi opnår en forbedring 

i vores effektivitet. I år skal vi nå et resultat på 70 millioner kr., og det er et 

ambitiøst mål, der kræver hårdt arbejde på alle fronter. Vi skal både skærpe 

vores fokus på lønomkostninger og udvide indsatsområderne under DC 

Compass, så derfor har vi brug for, at Kurt kan bruge alle sine ressourcer på 

det arbejde, siger Søren F. Eriksen.

NY NÆSTFORMAND

I DANISH CROWN A/S
Søren Bach er valgt til ny næstformand for bestyrelsen i Danish 

Crown A/S. Samtidig reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer 

fra femten til tolv.

Erik Bredholdt fortsætter som formand, mens Søren Bach aflø-

ser Asger Krogsgaard på næstformandsposten. 

Asger Krogsgaard fortsætter som menigt bestyrelsesmed-

lem. Samtidig er Lars Mose, fællestillidsmand på Danish Crown i 

Horsens, valgt som ny medarbejderrepræsentant. Han afløser Tom 

Jensen. 

Cay Wulff Sørensen, Arne Bech Poulsen, Hans Kleisgård Hansen 

udtræder af bestyrelsen i Danish Crown A/S.
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JEG VIL IKKE AFVISE DEN GODE FØLELSE
SVINEPRODUCENT NIELS AAGE ARVE HAR OPFØRT TO NYE STALDE TIL 1.250 SØER, HVOR DYREVELFÆRDEN ER UDEN SIDE-

STYKKE HERHJEMME. ØNSKET FRA NIELS AAGE ARVE HAR VÆRET AT GÅ FORAN PÅ DYREVELFÆRD OG DERMED SKABE EN 

PRODUKTION, DER ER FREMTIDSSIKRET.

Det er ikke hverdagskost i dansk svine-

produktion, at der er Åben Stald på et ny-

opført staldanlæg. Og det er en decideret 

sjældenhed, at staldanlægget i den grad 

rykker grænser for dyrevelfærd, indretning 

og produktionsform. Men det var lige 

præcis, hvad Niels Aage Arve slog dørene 

op til, da han holdt Åben Stald på sit bar-

marksprojekt til 1.250 søer med 30-kilos 

produktion ved Mejlby nord for Aarhus.

De to stalde er på 7.700 m2, der er 

350 farestier til løsgående søer, der er en 

UK-løbestald med drænet dybstrøelse 

og linespil, fuldautomatisk tildeling af 

halm, drægtighedsstald med ESF-stier til 

stabile grupper, og stien er indrettet med 

integrerede sygestier, gulvudsugning i 

farestalden og et komplet møllerianlæg 

med kornopbevaring i gastætte siloer.   

Anlægget er selvfølgelig udført med 

den bedst tilgængelige teknik og er på 

sin vis én af de mest moderne stalde 

herhjemme. Men det, der virkelig gør 

Niels Aage Arves projekt specielt, er de 

løsgående søer i farestien. Her går Niels 

Aage Arve langt videre end 2013-reglerne 

om løsgående søer i drægtighedsstalden.

På den måde betræder Niels Aage 

Arve nyt land, og selv konsulent Vivi Aa-

restrup Moustsen fra VSP, bruger ord som 

vildt modig og is i maven om Niels Aage 

Arve satsning på løse søer i farestien.

Jeg får kun chancen én gang

Men beslutningen om at træde væk fra 

alfarvej og ud på off pisten har heller ikke 

været nem, men nærmere vist sig som 

et tiltagende klarsyn, der til sidst stod 

krystalklart.  

- Vi sendte den første miljøansøgning 

af sted i 2007. Her var der taget højde for 

2013-reglerne, men heller ikke mere end 

det. Men så begyndte jeg at komme i tvivl, 

om det var godt nok. Hvis jeg opførte det 

projekt, jeg havde sendt ind til godkendel-

se, så ville jeg stå med et nyt anlæg, som 

efter min bedste overbevisning allerede var 

forældet efter få år, siger Niels Aage Arve.

For der var i mellemtiden begyndt at 

rumstere nogle tanker oppe i hovedet 

på den driftige svineproducent. For hvad 

egentligt med de gamle farestalde – var 

de fremtidssikret? De gik stadig an, men 

søerne er konstant vokset i størrelse og 

det samme med kuldene. Hvis avlsfrem-

gangen fortsætter, så kan de til sidst ikke 

være der. Og hvad med fremtidige krav til 

dyrevelfærd – vil det stadig være tilladt 

at fiksere søer i farestien?

Alle disse tanker kørte rundt i hovedet 

på Niels Aage Arve, der til sidst tog den 

endelige beslutning om at gå hele vejen 

på én gang:

- Jeg får kun denne chance én gang i 

mit liv. Chancen for at bygge noget helt 

nyt, som virkelig bryder grænser og må-

ske sætter nye standarder for produktio-

nen af smågrise, siger Niels Aage Arve og 

skynder sig at tilføjer:

- Hvis jeg får det til at køre.

For der er nemlig kun nogle få stykker, 

før Niels Aage Arve, der har prøvet at 

800-900 mennesker kiggede 

forbi, da Niels Aage Arve holdt 

Åben Stald den 4. januar. Her 

er han sammen med sin datter 

Anne Kathrine og niecen Stine. 

Foto: Torsten Lind Søndergaard
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sætte søerne fri i farestien i så stor en 

produktion som hans.

Ud af de 350 farestier er 210 af dem 

indrettet, så søerne er fuldstændig frie i 

hele perioden. I de resterende 140 stier er 

der installeret en vinge, der kan fiksere 

soen i de første tre-fire dage efter faring. 

Denne stitype bliver af VSP kaldet SWAP 

og har kun været afprøvet på én so i 

Nordjylland. VSP’s resultater på de løse 

søer i farestien viser da også en højere 

pattegrisedødelighed end i de konventio-

nelle stier, hvor soen er fikseret.

- Vores helt store udfordring bliver at 

holde dødeligheden så langt nede som 

muligt. Vores mål er at ligge lige under de 

bedste i branchen herhjemme. Det vil sige, 

at vi forventer at ligge på den gode side af 

30 grise pr. årsso, siger Niels Aage Arve.

Hva´ koster sådan en gavtyv

Som de fleste nok har en fornemmelse 

af, så koster en stald af Niels Aage Arve-

typen mere end en konventionel stald, 

men hvor meget mere er han ikke meget 

for at sætte tal på. Men den har været 

dyr, siger han:

- I et byggeri som det her går der 

cirka to kvadratmeter mere per so. Dertil 

kommer, at produktionsresultaterne nok 

aldrig bliver ligeså gode som i en traditio-

nel stald, så alt i alt er det jo en dårlig for-

retning, siger Niels Aage Arve og tilføjer 

med at smil i øjnene:

- Så må vi jo bare se, om forbrugerne 

rent faktisk vil støtte sådan en produk-

tion, som de siger, de vil, siger Niels Aage 

Arve.

Men så er al den snak om dyrevelfærd 

måske bare et påskud for et bedre dæk-

ningsbidrag – med tiden?

- Hvis man ikke holder af dyr, så skal 

man ikke være svineproducent, og jeg går 

meget op i dyrevelfærd. Men jeg er heller 

ikke filantrop, og det er de heller ikke 

i min bank. Men jeg vil ikke afvise den 

gode følelse ved at kunne skabe nogle 

gode vilkår for mine dyr. 

Fakta på bedriften:

slagtesvin og salg af 18.000 30-kilos grise 

-

produktionen. 

FORBEDRET 
SERVICE PÅ SØER
4. FEBRUAR TRÆDER EN RÆKKE NYE TILTAG I KRAFT, DER GIVER BEDRE 

SERVICE TIL LEVERANDØRER AF SØER TIL DANISH CROWN.

DC Ejerservice ønsker at styrke indsatsen 

på markedet for slagtesøer. Derfor træder 

der den 4. februar tre nye tiltag i kraft. 

Tiltagene er et forsøg på at levere en 

endnu bedre service til leverandørerne:

- De tre nye tiltag skal ses som et udtryk 

for, at vi har lyttet til vores leverandørers 

ønsker, og vi håber, at de nye initiativer 

vil skabe en større tilfredshed. Derfor er 

det også vigtigt for mig at understrege, 

at det er et forsøg, som sidenhen vil 

kunne justeres og fintunes, siger direk-

tør i DC Ejerservice Vagner Bøge.

De tre nye tiltag lyder som følger:

1.  Der vil fremadrettet være afhentning 

af søer i tidsrummet kl. 8-16. 

2.  Det bliver muligt at få afhentet det 

samme antal polte som søer. Poltene 

bliver afregnet til sopriser og tæller 

derfor også med i so-logistikken, når 

der afregnes mængderabat.  

For at kunne sende poltene med, 

skal man som minimum tilmelde 

12 søer til afhentning. Det samlede 

antal polte må dog ikke overstige det 

samlede antal søer. 

Søerne og poltene skal tilmeldes 

via Ejersiden, hvor de har hver deres 

kategori. Det er vigtigt i forhold til 

logistikken og salget af kødet fra 

søerne.

3.  ”Flex-ordningen” udgår, og der bliver 

fra den 31. januar afhentet efter mo-

dellen ”Daglig afhentning”. Priserne 

for Daglig afhentning bliver dog til 

de gamle priser i Flex-ordningen. Det 

vil sige, at du får den bedre service 

i Daglig afhentning til de billigere 

priser i den udgåede Flex-ordning
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RÅDGIVNING
MED HØJ VÆRDI
DC’S WORKSHOPS KAN VÆRE DEN  

DIREKTE VEJ TIL BEDRE INDTJENING  

– LÆS SELV MED HER.

Traditionen tro afholdt Danish Crown, 

Hatting-KS og SPF workshops i januar, 

hvor andelshaverne kunne komme og få 

direkte rådgivning med udgangspunkt 

i egne nøgletal. Den meget personlige 

rådgivning er i mange tilfælde noget, 

der kan hæve dækningsbidraget for den 

enkelte producent.

Rækken af workshops blev skudt i 

gang på slagteriet i Blans. Her mødte 

ca. 20 andelshavere op for at få fintunet 

deres bedrifter.

To af dem var Tage Petersen og Jørgen 

Jacobsen.

Tage Petersen er slagtesvineprodu-

cent fra Als med en årlig produktion på 

10.000 UK-slagtesvin. Konsulent Kent 

Nedergaard fra DC Ejerservice kunne 

ved at kigge på produktionsdataene, der 

ligger tilgængelig på Ejersiden, give Tage 

Petersen ren besked:

- Hvis du hæver din kødprocent, får 

dine galtgrise af sted en uge tidligere 

samt hæver din gennemsnitsvægt med 

4-5 kilo, så garanterer jeg et hævet 

dækningsbidrag på 20 kr. pr. gris i gen-

nemsnit på dine 10.000 slagtesvin – det 

er 200.000 kr., sagde Kent Nedergaard.

Lav kødprocent koster dyrt for UK-

producenter

Ved at kigge på de forskellige data kunne 

Kent Nedergaard se, at Tage Petersen 

har godt 400 grise, der ikke blev god-

kendt som UK-grise på grund af for lav 

kødprocent, og det giver et fradrag på 90 

kr. pr. gris. Og generelt har Tage Peter-

sens UK-grise for lav kødprocent. Derfor 

anbefalede Kent Nedergaard, at han får 

kigget på genetikken i besætningen. 

- Der er ingen tvivl om, at jeg vil for-

søge at få min kødprocent op. Derfor skal 

jeg have kigget på mit protein, men jeg 

skal også forbi Hatting for at høre, om de 

kan tilbyde noget sæd, der kan hæve min 

kødprocent, sagde Tage Petersen efter 

snakken med Kent Nedergaard for deref-

ter at gå over til produktkonsulenten fra 

Hatting-KS.

Kødprocent under landsgennemsnittet

En anden slagtesvineproducent, der fik 

noget ud af workshoppen i Blans, var 

Jørgen Jacobsen fra Løgumkloster, der 

producerer 9.000 slagtesvin om året.

Jørgen Jacobsen fik sine stamdata 

gået igennem af konsulent Søren Højby 

fra DC Ejerservice, der startede med at 

spørge, hvor meget Jørgen Jacobsen bru-

ger sine statistikker på Ejersiden?:

- Det kunne nok være mere, indrøm-

mede Jørgen Jacobsen.

Den gennemsnitlige slagtevægt hos 

Jørgen Jacobsen ligger på 83,9 kg, og 

kødprocenten ligger på 59,1 procent, 

hvilket er en hel procent under landsgen-

nemsnittet. 

- Jeg plejer at sige, at hvis man har 

en kødprocent under 60 procent, så skal 

man gøre noget, sagde Søren Højby, 

der anbefalede Jørgen Jacobsen at hæve 

indholdet af protein i sine hjemmeblan-

dinger.

Derudover fik Jørgen Jacobsen at vide, 

at hans galtgrise var for tunge med en 

for lav kødprocent, at 93 procent af hans 

leveringer ligger inden for basis, og at 

hans nuværende kontrakt på sektionsvis 

levering stadig er den mest fordelagtige 

med kun 5 øre pr. kg i vægtfradrag. 

- Generelt har du nogle fine produkti-

onstal, men du kan hente 8-9 kr. pr. gris 

ved at hæve din slagtevægt og hæve din 

kødprocent, og så må dine galtgrise ikke 

blive større, konkluderede Søren Højby.

Rådgivning med høj værdi

For Jørgen Jacobsen var de 40 minutter 

sammen med Søren Højby ”pengene” 

værd:

- I stedet for at tage til foredrag el-

ler kongresser, hvor der snakkes mere 

generelt ud fra teorier og nyeste viden, 

så får du her en personlig rådgivning 

med udgangspunkt i dine egne produk-

tionsresultater, og det gør rådgivningen 

på workshoppen meget værd for mig, 

sagde Jørgen Jacobsen, der tog tilbage til 

Løgumkloster med i hvert fald én ting, 

der skulle forandres:

- Jeg skal helt sikkert have skruet op 

for proteinet i min foderblanding. 

Svineproducent 

Jørgen Jacobsen (tv) 

fra Løgumkloster 

indrømmer over for 

konsulent Søren 

Højby, at han nok 

ikke får kigget 

så meget på sine 

produktionsdata på 

Ejersiden. Men det 

skulle han måske 

gøre, for ifølge 

Søren Højby er der 

penge at hente i de 

mange statistikker.
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NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER

Læs den udvidede svinenotering her: 

www.danishcrown.dk/svinenoteringen
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MARKEDS - 
BERETNINGEN
De Europæiske markeder er fortsat svæk-

kede efter nytåret og et udbud af kød, der 

ligger over efterspørgslen samt en øget 

usikkerhed som følge af Ruslands lukning 

for import af fersk, kølet kød fra Tyskland.

 

Vi ser vigende priser på både forender og 

skinker, mens markedet for kamme er ufor-

andret i forhold til sidste uge.

 

Afsætningen af bacon til det engelske 

marked er ligeledes uforandret i forhold til 

sidste uge.

 

Endelig er det russiske marked lidt afven-

tende, mens det kinesiske marked fortsat er 

tilfredsstillende. 
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1. NYBYGNINGSTILLÆG 

Nybygningstillæg gives til nybyggerier/tilbygninger til produk-

tion af slagtekreaturer for andelshavere. 

Tillægget beregnes på grundlag af det antal kg handyr, stude 

eller kvier produktionen øges med inden for de nævnte kate-

gorier samlet set. Eventuelle produktionsstop i andre produk-

tionsenheder vil blive modregnet. 

Tillægget, der udbetales: 

50 øre/kg pr. år i 5 år. 

Referenceåret er de sidste 12 måneders leverance af slagtekrea-

turer til Danish Crown. 

Ordningen kan kombineres med introduktionstillægget. 

En kontrakt skal underskrives inden første spadestik. DC 

Ejerservice skal inden kontrakten underskrives modtage en 

projektbeskrivelse, hvor nybyggeriets omfang angives i form 

af forventet merproduktion. Efter første spadestik og ved 

manglende godkendelse mistes retten til at komme med i til-

lægsprogrammet. 

DC Ejerservice slutgodkender nybyggeriet ved inspektion på 

lokaliteten umiddelbart inden produktionen påbegyndes. 

Tillægget udbetales årligt i forbindelse med restbetalingens 

udbetaling. Perioden starter ved levering af første slagtekreatur 

og slutter 60 måneder senere. 

2. OMBYGNINGS- OG 
GEN-ETABLERINGSTILLÆG
Tillægget gives til ombygninger af produktionsenheder til 

slagtekreaturproduktionsenheder for andelshavere. Endvidere 

gives tillægget til andelshavere, der genetablerer slagtekrea-

turproduktion i uudnyttede slagtekreatur-produktionsenheder, 

der har stået tomme i mindst ½ år. 

Tillægget beregnes på samme måde som ved nybygningstil-

lægget. 

Tillægget, der udbetales: 

50 øre/kg pr. år i 5 år. 

Referenceåret er de sidste 12 måneders leverance af slagtekrea-

turer til Danish Crown. 

Ordningen kan kombineres med introduktionstillægget. 

En kontrakt skal underskrives inden opstart af ombygningen 

og/eller genetableringen af produktionen af slagtekreaturer. DC 

Ejerservice skal inden kontrakten underskrives modtage en pro-

jektbeskrivelse, hvor ombygningens/genetableringens omfang 

angives i form af forventet merproduktion. 

Efter produktionsopstart og ved manglende godkendelse mi-

stes retten til at komme med i programmet. 

DC Ejerservice slutgodkender ombygningen/genetableringen 

ved inspektion på lokaliteten umiddelbart inden produktionen 

påbegyndes. 

Ved genoptagelse af anvendelsen af uudnyttede slagtekreatur-

produktionsenheder skal det kunne dokumenteres, at der ikke 

har været slagtekreaturproduktion fra pågældende CHR-num-

mer det sidste ½ år. 

Tillægget udbetales som ved nybygningstillægget. 

Som andelshaver i DC Beef, kan man forvente sig noget 

ekstra, og inden for den seneste tid er der kommet nogle 

flere attraktive tilbud til andelshaverne. Få her et over-

blik over DC Beefs tillæg: 

Foto: Realdania.
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DC BEEF ER KENDT FOR: 

- Eneste selskab med objektiv klassificering i KKC-2 

- Notering, der bygger på en objektiv decimalklassificering 

- Notering, der bygger på lineær vægtafregning 

- Gratis indtransport af dyr 

- Afhentning af dyr i kommende uge 

-  Akutte dyr slagtes snarest muligt ved henvendelse direkte til slagteri 

- Vi slagter i Ålborg, Holstebro og Tønder 

Yderligere oplysninger om tillæggene samt andre informationer om DC 

Beef, kan fås ved at kontakte 

DC Ejerservice på tlf: 89 19 25 90

3. INTRODUKTIONSTILLÆG

Til nyetablerede og andre slagtekreaturproducenter, som 

indmeldes som andelshavere, ydes der et tillæg på 50 øre pr. kg 

det første medlemsår som andelshaver. 

Beregningen sker på grundlag af mængden af leverede slagte-

kreaturer til Danish Crown i det pågældende år. Perioden starter 

ved levering af første slagtekreatur og slutter 12 måneder senere. 

Ordningen kan kombineres med nybygningstillæg og ombyg-

nings- og genetableringstillæg. 

Det er en forudsætning for tillæg: 

-  At andelshaveren ikke tidligere direkte eller indirekte har 

været med i tillægsordningen 

-  At andelshaveren ved sin indmeldelse i Danish Crown er 

indforstået med, at Danish Crown på begæring kan kræve 

dokumentation herfor, f.eks. i form af regnskabsoplysninger, 

oplysninger om ejerstruktur og revisorerklæring 

-  Desuden er det en forudsætning for tillæg, at der ikke er tale 

om omgåelse af reglerne. 

Tillægget udbetales årligt i forbindelse med restbetalingens 

udbetaling. 

4. BONUS-TILLÆG 

Her er muligheden for at prøve fordelene ved at levere til Danish 

Crown i op til seks måneder uden at være andelshaver. Tillæg-

get i prøveperioden udgør 1,00 kr/kg slagtekilo. 

Én bonusperiode pr. leverandør. 

Vi tilbyder en tidsbegrænset bonus-levering i maks. seks må-

neder. Du kan stoppe med øjeblikkelig virkning indenfor de seks 

måneder. 

Rettigheder som bonus-leverandør: 

- Bonus udbetales løbende 

-  Ret til at levere dyr under koncepter som Dansk Kalv, Friland 

Kødkvæg, Friland Økologi, Limousine Unik mm. 

Alle slagtedyr, undtagen nødslagtninger og returslagtninger, 

skal leveres til Danish Crown i den periode, du har valgt at 

deltage.

DC BEEF ER ET ANDELSSELSKAB, 

OG SOM MEDEJER ER DU SIKRET: 

- Konkurrencedygtig pris 

- Sikker afhentning 

- Gode muligheder for specialproduktion 

- Professionel og personlig service 

DC Beef behandler alle ens – bortset fra eventuelle 

tillæg, som altid kan ses på 

Danish Crowns hjemmeside - www.danishcrown.dk 
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KØDKVÆGSTILLÆGGET FORTSÆTTER
Udviklingen i salget af Dansk Kødkvæg er fortsat positiv, og derfor er der et fort-

sat behov for, at DC Beef får kødkvægsdyrene ind løbende.  Tillægget fortsætter 

til og med uge 9. 

Tillægget gælder kødkvægsungtyre under 24 måneder formklasse R/8 og højere 

i vægtgruppen 260– 340 kg. Tillægget vil fortsat være på 1,00 kr. pr. kg.

BSE-GEBYR 

FORSVINDER
DC Beef er fra den 21.1.2013 stoppet 

med at opkræve 200 kr. pr. dyr, der 

er over 72 mdr. gamle.

DANSK OKSEKØD TIL DANSKE STJERNER
KØKKENCHEFEN I MESSECENTER HERNING VAR IKKE I TVIVL, DA HAN SKULLE SAMMENSÆTTE MENUEN TIL 

SPORT 2012 OG DANSK MELODI GRAND PRIX 2013.

- De skal have en rigtig god bøf af dansk 

oksefilet, for vi ved, at over 90 procent 

af gæsterne vil nyde sådan et stykke 

kød, og lige meget hvad jeg ellers valgte 

at servere, så ville færre være glade, 

fortæller Anton Hauris Jespersen, der er 

køkkenchef i Messecenter Herning.

DC Beef leverede ikke mindre end 600 

kilo oksefilet til Sport 2012, som fandt 

sted lørdag den 5. januar. På lørdag skal 

Anton Hauris Jespersen igen skære bøffer 

ud. Til Dansk Melodi Grand Prix lørdag 

den 26. januar skal der nemlig også bøf-

fer på bordet, denne gang af 500 kilo 

dansk oksefilet.

- Jeg prioriterer at servere dansk okse-

kød, for jeg mener, at det er det bedste 

kød, som findes på markedet. Den oksefi-

let, vi serverer til Sport 2012 og Dansk 

Melodi Grand Prix, har modnet i seks 

uger, så det findes ikke bedre, konstate-

rer Anton Hauris Jespersen.

Hvis det undrer, at oksefileten serve-

res som bøf og ikke som steg, så forklarer 

køkkenchefen i Messecenter Herning det 

med, at en bøf holder sig bedre varm på 

en tallerken end tre skiver oksesteg.
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Uge 4Uge 4

Formkode 14 11 8 5 2  Ændr. 

E U R O P  Øre/kg 

Kalv u. 8 mdr.
 30,95  30,35  29,75  29,15  -   0

Dansk Kalv
180-240 Kg.  28,35  28,35  28,35  27,85  -   -

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.  
160 Kg.  26,35  25,75  25,35  24,65  21,55 -

200 Kg.  27,35  26,75  26,30  25,35  22,45 -

260 Kg.  29,30  28,70  28,20  26,95  24,25 -

340 Kg.  29,30  28,70  28,20  25,20  22,50 -

400 Kg.  27,10  26,00  25,25  23,25  20,05 -

Tyre på 24 mdr. og derover
 20,35  19,30  18,25  17,20  14,85 -

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.  30,60  28,50  26,40  24,50  -   -

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.  29,50  27,40  25,45  24,60  22,35 -

300 Kg.  29,50  27,40  25,30  23,40  20,95 -

240 Kg.  28,90  26,80  24,70  22,80  19,85 -

180 Kg.  26,70  24,60  22,40  20,60  18,15 -

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.  28,15  26,65  25,15  24,60  22,35 -

300 Kg.  25,45  23,95  22,95  22,25  20,20 -

240 Kg.  21,75  20,40  19,50  19,05  18,60 -

180 Kg.  21,15  19,65  18,90  17,90  17,60 -

* 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.

KREATURNOTERINGEN
Økologi Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Ungtyre u/12mdr. 2,10 1

Kvier og Stude Variabelt tillæg 3,50 1

Kontrakttillæg* 2,00 1

Køer 3,00 1

Restgruppe 1,50 1

Frilands-koncepter Tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Friland Limousine Unik

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Variabelt tillæg 1,00 1

Kontrakttillæg* 2,50 1

Friland Kødkvæg Variabelt tillæg 2,00 1

TILLÆG PÅ KREATURER TIL FRILAND

*)  Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med  

variabelt tillæg + kontrakttillæg 

1)  Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefine-

rede kvalitetskrav

Priserne er excl. restbetaling

Spørgsmål til koncepter; kontakt:

Friland A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, 

Tlf. 8919 2763

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:

Herning 8919 2400  Friland 8919 2763
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DANSKE YVERE
EN DELIKATESSE I THAILAND
  I KINA SPISER DE HUNDE – DET ER DER VIST IKKE LÆNGERE NOGEN, DER ER I 

TVIVL OM. MEN AT DANSKE SO-YVERE ER EN DELIKATESSE I THAILAND, ER MÅ-

SKE EN STØRRE OVERRASKELSE.

- Ja, heldigvis kan vi da sige, at smag og 

behag er forskellig. Så når en kunde ude i 

verden efterspørger en vare, står vi natur-

ligvis klar til at levere den – også når de 

beder om et so-yver, siger fabrikschef på 

Danish Crowns soslagteri i Skærbæk, Jens B. 

Jacobsen. 

Han har netop fået de sidste detaljer på 

plads i en aftale om at levere so-yvere og 

-livmodere til en kunde i Thailand. Den første 

container med de særprægede delikatesser 

forventes at være på vej først i februar.

Yvere og livmodere fra søer er hidtil blevet 

solgt til produktion af dyrefoder, men har 

altså nu mangedoblet sin værdi ved at gå fra 

restprodukt til eksotisk delikatesse. 

Og hvordan vil den thailandske kok eller 

husmoder så tilberede sit so-yver? Yveret, 

som skal have mælk i mælkekirtlerne, koges, 

skæres i skiver og skal derefter grilles. Velbe-

komme.


