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Ansvarlig overenskomst
Søndag blev DI og Fødevareforbundet NNF enige om en ny 2-årig overenskomst på slagteområdet.

Danish Crown er tilfreds med udfaldet af
forhandlingerne
- Det er en ansvarlig overenskomst,
som er udtryk for en forståelse for, at de
meget høje danske lønninger udgør en
stor udfordring for konkurrenceevnen,
siger Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i Danish Crown.

- I Danish Crown har vi hver eneste
dag fokus på omkostningerne i produktionen. Det er ikke et arbejde, der nogensinde ophører, siger Anne Villemoes.

time 1. marts 2012 og 1,85 kr. pr. time
1. marts 2013
•G
 enetillægget forhøjes med 1,4%
1. marts 2012 og 1. marts 2013

Aftalen betyder blandt andet følgende
ændringer:
•T
 imetillægget forhøjes med 1,60 kr. pr.

Overenskomsten skal til afstemning hos
medlemmerne og godkendes af DA, før
den træder i kraft.

Første spadestik på Frilands-udstilling
i Randers Regnskov
Fredag den 10. februar tog Randers’ borgmester, Henning Jensen Nyhuus,
godt fat om spaden og gravede i den frosne jord udenfor Randers Regnskov.
Dermed var første spadestik til Frilandsgården taget.

Med Frilandsgården indleder Friland et
samarbejde med Randers Regnskov,
som giver muligheder for at vise et stort
publikum, hvordan dyrene i økologisk - og
Frilandsproduktion har det.
Til sommer åbner Randers Regnskov
første fase af den store Danmarks Park,
hvor publikum vil blive ført gennem det
danske landskab, som det har udviklet
sig gennem historien. Parken fører de besøgende frem til i dag, hvor svin og kvæg
er blandt de mest almindelige større dyr
i landet.
For at vise husdyrenes liv har Randers Regnskov indgået et usædvanligt
samarbejde med Friland om at bygge en
levende udstilling. Her kan de besøgende
DC Update er Danish Crowns
månedsblad til andelshaverne.
Bladet udkommer 11 gange om året
og trykkes i 9.700 eksemplarer.
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opleve køer og grise under forhold, som
svarer til moderne økologisk produktion
eller Frilands-produktion.
Frilands direktør Karsten Deibjerg
Kristensen glæder sig over samarbejdet
med Randers Regnskov.
– Vi lægger stor vægt på at vise
omverdenen, hvordan husdyrene har
det i landbruget, men vi har manglet et
permanent sted, hvor forbrugerne kunne
se de levende dyr og deres forhold. I Randers Regnskov har vi fundet en perfekt
samarbejdspartner med stor erfaring i at
formidle overfor et stort publikum, siger
Karsten Deibjerg.
Det er første gang Randers Regnskov
indgår en aftale med en kommerciel virk-

Redaktion
Torsten Lind Søndergaard, redaktør
Anne Villemoes, ansvarshavende redaktør

somhed om opbygning af en attraktion,
men regnskovens direktør, Henrik Herold,
ser frem til den nye form for samarbejde:
– Det er nyt for os. Derfor glæder det
mig, at aftalen indgås med en virksomhed som Friland. Vi er begge stærkt
engageret i at passe på naturen og sikre
dyrenes liv. Derfor er vores samarbejde
med Friland mere end blot en sponsoraftale. Vi ser det som starten på et løbende
samarbejde om at rette fokus på dyrenes
og naturens vilkår, siger Henrik Herold.
Danmarks Park er samtidig Randers
Regnskovs portal til det 120 ha store naturareal, Vorup Enge, hvor det er muligt
at opleve de dyr, som gennem historien,
har præget det danske landskab.

Kontakt redaktionen
på 8919 1478 eller
tols@danishcrown.dk

Design og tryk
Datagraf, Auning
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Guldrummet i
godt selskab
To rapporter fremhæver Danish Crowns
Guldrum som et godt dansk eksempel på
en kreativ forretningsmodel.

Berlingske Business Magasin udkom i sidste uge med en specialrapport, der handler om den stigende betydning, kreative
erhverv har for dansk økonomi. Rapporten
fortæller, at 11 procent af værditilvæksten
i Danmark – svarende til 108 mia. kr. –
kommer fra kreative erhverv.
Også i den traditionelle industri går man
nye veje for at udvikle nye forretningsmodeller, og her fremhæves Danish Crowns
Guldrum som et af eksemplerne på en
virksomhed, der tænker anderledes for at
forny produktudvikling og markedsføring.
- Store veletablerede danske virksomheder lader sig i stigende grad bestøve af
kreative hoveder. Danish Crown arbej-

der sammen med
landets gourmetkokke for at betræde
nye stier, skriver
Berlingske Business
Magasin.
- Med Guldrummet har Danish Crown
skabt et frirum for de bedste kokke
i Danmark, som får mulighed for at
arbejde med alle tænkelige produkter,
og de får en meget fleksibel service –
kokkene kan bestille lige nøjagtig den
mængde, som de har behov for, og i
visse tilfælde ringer de også og bestiller kød om natten, skriver Berlingske
Business Magasin.

Også Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) fremhæver Guldrummet.
CKO har produceret specialrapporten ”Vækst, Kreativitet og Innovation i
Norden” for Nordisk Ministerråds initiativ
KreaNord. Her beskriver man 18 businesscases fra de nordiske lande, der viser,
hvordan kreative nordiske virksomheder
går nye veje, og Guldrummet er et af de
tre danske eksempler.

Har du tilmeldt
dig ’Ejersiden’?
Om kort tid vil DC Ejerservice være klar med afløseren til vores
funktioner på www.landmand.dk
Derfor skal De, som ikke er registreret med en e-mail-adresse i
Danish Crown, og som gerne vil tilmelde dyr eller se afregninger
fra Danish Crown, sende en e-mail til dcinternet@danishcrown.dk
Her skal du oplyse din e-mail-adresse og lev.nr. samt ønske
om anvendelse af EJERSIDEN. Så sender vi et brugernavn
og kodeord retur snarest muligt.
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Det vigtigste er udsynet
Danish Crowns nye formand gik i lære som landmand, fra han blev født. Men det var først,
da han som 20-årig blev fodermester, at han fandt sin plads – som leder. De, der kender ham
bedst, siger, at Erik Bredholt er gjort af det bedste råstof.

Danish Crowns nye formand har bløde
hænder, venlige øjne og et nærmest
drenget udtryk i ansigtet. Og så er han
høj. 196 centimeter for at være præcis.
Men man skal ikke have været sammen
med Erik Bredholt længe for at opdage,
at man har med et menneske at gøre,
som er yderst kompetent og målrettet.
De, som kender ham bedst, siger, han er

Fakta om Erik Bredholt
• 46 år
• Gift med Susanne
• Har en lillebror, Klaus Bredholt, der
er officer i hæren
• Har børnene Julie på 20 år, Jette på
17 år og Anders på 15 år
• Har siddet i Danish Crowns bestyrelse siden 2001
• Formand for SPU fra 2003 og frem
til overtagelse af formandsposten
• Tidligere næstformand i ÅrhusHadsten Landboforening
• Medlem af Dansk Industris
hovedbestyrelse, af Landbrug &
Fødevarers virksomhedsbestyrelse
samt bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening og Industriens
Pension. Formand for slagteriernes
arbejdsgiverforening, og så er han
er desuden medlem af bestyrelsen
i Danish Crowns datterselskaber
Tulip Ltd., Tulip Food Company,
Friland A/S og Sokolow
• Ejer bedriften Edelslund i Lindå
ved Mejlby med 300 ha, 550 søer,
1.500 smågrise og en produktion på
15.000 slagtesvin.
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født med et råstof, der gør ham egnet til
posten som den, der går forrest.
Erik Michael Bredholt blev født den 26.
februar 1966 på slægtsgården Edelslund i
Lindå lidt nord for Aarhus. Hans forældre
hedder Yrsa og Jørgen Bredholt, og de
lever i dag i bedste velgående ikke langt
fra Edelslund.
Gården kom i familiens besiddelse, da
Erik Bredholts oldefar købte den af kreditforeningen i 1893. I 1993 var det Eriks
tur til at tage over, og han købte gården
med tilhørende 80 ha og 35 jerseykøer.
Inden da var han startet op for sig selv
ved at leje en byggegrund af sin far, hvor
han byggede til 170 søer.
- Det var vigtigt for mig at starte op
alene for at bevise, at jeg kunne klare mig
selv.
Siden er bedriften løbende blevet udvidet og tæller i dag 300 ha, 550 søer, en
produktion på 15.000 slagtesvin og seks
ansatte. Derudover driver Erik Bredholt
150 ha i en driftsaftale.
I lære fra nyfødt
Fra Erik Bredholt blev født, var han med i
arbejdet på Edelslund.
- Min mor tog mig ud i stalden til
køerne, fra jeg var spæd. Jeg havde jo alt
derude, og det var der, jeg legede. Det lå
ligesom i kortene, at jeg skulle være landmand, og jeg har aldrig seriøst overvejet,
om jeg skulle noget andet.
Og så alligevel. For den unge Bredholt
skulle ikke snuse meget til de teoretiske fag på Bygholm Landbrugsskole,
før han fandt ud af, at han havde evner
og interesse for de administrative og
ledelsesmæssige aspekter af landbrugs-

faget. Derfor tog han flere merkonomfag
i regnskab og ledelse. For som Erik siger:
- Så er man aldrig blevet dummere af
at gå i skole.
Som 17-årig begyndte han som elev
hos tidligere næstformand i Danish
Crowns bestyrelse Rasmus Juhl Rasmussen, hos hvem han senere blev fodermester.
- Hos Rasmus lærte jeg, hvordan man
driver et stort og professionelt landbrug,
og så blev jeg inspireret af hans arbejde i
f.eks. Danish Crown, husker Erik Bredholt.
Selv siger Rasmus Juhl Rasmussen om
den unge Erik, der kom i lære på gården
som 17-årig:
- Erik var en dygtig elev og alt det der.
Men det var først, da han som færdiguddannet vendte tilbage hos mig som
fodermester, at han for alvor fandt sin
plads. Da han kom for bordenden og fik
ansvar, så skete der sgu noget, siger Rasmus Juhl Rasmussen og fortsætter:
- Erik er gjort af det bedste råstof, der
findes. Jeg kender hans forældre godt, og
han har arvet det bedste fra dem begge.
Han vil arbejde som sin mor, og han har
formatet fra sin far.
Gav konkurrenterne bag-plov
En anden person, der kender Erik
Bredholt særdeles godt, er den tidligere
kollega og ven, svineproducent Erik
Poulsen fra Ødum. De to Erik’er mødtes
som teenagere til pløjekonkurrencer i det
østjyske.
- Hans grej var altid i orden, og han
ville vinde hver gang. Og det gjorde han
som regel også. Vi blev jordet fra en ende
af og kom aldrig videre end amtsstæv-
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nerne. Erik derimod kom altid til DM, og
han vandt da også et juniormesterskab,
husker Erik Poulsen.
Den gamle ven forklarer, at det er de
samme egenskaber, som Erik brugte i
sin pløjning, som han i dag bruger som
formand for Danish Crown; vilje, koncentration, konkurrenceevne og overblik.
Om de mere private egenskaber betegner Erik Poulsen den anden Erik som
en god og trofast ven, én, som har megen
humor og en høj grad af impulsivitet.
En vinter, hvor det sneede helt
utroligt, skrabede de to Erik’er sneen
sammen, så den dannede en stor og
høj rampe på gårdspladsen. Bredholt
nuppede derefter Erik Poulsens gamle
VW Variant, trykkede sømmet i bund og
blæste op ad snerampen.

- Han stoppede først på toppen med
halvdelen af bilen gyngende ud over
kanten. Havde den ikke haft motoren
bagi, så var han sgu væltet forover ned i
tagrenden, erindrer Erik Poulsen.
Danish Crown set udefra
Om sit arbejde som formand er Erik
Bredholt afklaret. Linjen fra Niels Mikkelsen skal føres videre. Danish Crown skal
drives kommercielt og med et udsyn, der
rækker ud i verden. For 10 år siden var Danish Crown et dansk slagteriselskab, i dag
er det en international fødevarekoncern.
- Vi er ikke en andelsbevægelse. Det,
der er tilbage af andelsbevægelsen, er
ejerformen. I dag drives Danish Crown
som en hvilken som helst anden koncern.
Vi har en strategi, der siger, at vi skal

vokse i udlandet og på de områder, vi er
stærke. Det er den eneste måde, vi kan
sikre de meget store værdier, der er i
Danish Crown, siger Erik Bredholt.
- Det er derfor, udsynet er så vigtigt.
Vi kan ikke drive selskabet kun med udsynet fra stalddøren, men ude fra verden
i den buldrende konkurrence. Hvis ikke
selskabet følger med tiden, vil vi en dag
vågne op og opdage, at vi er hægtet af
udviklingen, siger Bredholt.
- Vi skal turde have modet og visionerne til at træffe de modige og svære
beslutninger i tide – ligesom vi altid har
gjort.
Erik Bredholt tiltrådte som ny formand
for Danish Crown den 22. december sidste år, da han afløste Niels Mikkelsen.
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udvikling på mærkningsområdet. Så vi
håber selvfølgelig at møde stor tilslutning til ordningen, som er den første
revolution i mærkningen i over hundrede
år, siger underdirektør i DC Ejerservice,
Vagner Bøge.

GRUPPEVIS PREMIERE I ESBJERG
Leverandører i Esbjerg kan nu indlevere grise uden skinketatovering.

Efter år med ansøgninger og autorisationer blev der i tirsdags skrevet historie på
Danish Crowns svineslagteri i Esbjerg. For
første gang nogensinde tog slagteriet i
mod grise uden skinketatoveringer.
Dermed er startskuddet givet for den
gruppevise indtransport, som betyder,
at en leverandør kan indlevere sine grise
som én samlet gruppe til slagteriet uden
at mærke dem individuelt.
10 ÅRS FORBEREDELSE
Danmark er det første land i EU, som indfører gruppevis indtransport, og det sker
efter ti års forberedende arbejde.
Vagner Bøge, underdirektør i DC Ejerservice, er tilfreds med tirsdagens forløb:
- Det har været en god premiere på
et system, vi har arbejdet på i mange år.
Jeg er tilfreds, siger Vagner Bøge, som
fortæller at det trods den lange proces
har været et godt samarbejde mellem
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Danish Crown, Landbrug & Fødevarer og
Fødevarestyrelsen.
EN REVOLUTION
Vagner Bøges ambitioner for ordningen
er, at op mod halvdelen af de leverede
slagtesvin til Danish Crown i Esbjerg i
løbet af 2012 kan leveres gruppevis:
- Nu lader vi ordningen fungere her i
Esbjerg, så vi kan høste erfaringer i praksis,
inden vi går videre til de andre slagterier.
Danish Crown forventer at få autorisation til gruppevis indtransport på slagteriet
i Horsens indenfor de nærmeste måneder.
Danish Crown i Horsens slagter ugentligt op mod 100.000 svin, så her vil den
gruppevise indtransport for alvor kunne
vinde indpas blandt leverandørerne. Vagner Bøge håber, at mange leverandører vil
levere det nye system:
- Vi ved, at det længe har været et
ønske for mange producenter at få en

GOD DAG I STALDEN
En leverandør, som har set frem til at lægge
tatoverhammeren på hylden, er Kristian
Sørensen fra Årre. Tirsdag morgen sendte
han, som en af de allerførste, et hel læs
umærkede svin til Danish Crown i Esbjerg.
- I dag er en rigtigt god dag at være
i stalden, siger Kristian Sørensen, mens
han genner sine umærkede svin ind i
grisetransporten.
- Jeg har længe glædet mig til at slippe
for tatoverhammeren. Det har været en
rigtig træls opgave for mig, for jeg ved
jo, at det har gjort ondt på grisen, siger
Kristian Sørensen.
Han fortæller, at han sparer en times
arbejde ved ikke at skulle mærke grisene.
- Men det er ikke det, at vi sparer lidt
tid, der den største gevinst for mig. Det
vigtigste er helt bestemt at slippe for tatoverhammeren, siger Kristian Sørensen.
GRUPPEVIS INDTRANSPORT
Leverandører til Danish Crown i Esbjerg
kan nu levere slagtesvin uden skinketatovering.
Følgende krav skal blandt andet være
opfyldt:
- Registrering i CHR med gruppevis
levering
- Besætningen har egne smågrise eller
fast aftale om levering fra én besætning
- Underskreven aftale med Danish Crown
- Kun hele læs kan afleveres uden tatovering
Læs mere om gruppevis indtransport
på www.danishcrown.dk/ejer eller kontakt Anders Nørgaard, DC Ejerservice,
tlf: 9819-1332
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Sænkning af
vægtgrænse
Vægtgrænserne nedsættes med
to kilo af to omgange før påske.
Første nedsættelse fra uge 11.

På grund af påskens tre helligdage fremrykkes leveringen af slagtesvin. Hensigten
er at opnå en udjævning af de tre mistede
slagtedage som følge af helligdagene.
Fremrykningen betyder, at slagtekapaciteten udnyttes optimalt forud for helligdagene, og at afhentningerne hurtigere vil
blive normaliseret efter påskedagene.
Det en god ide at tage godt med ved
leveringen i uge 10 på grund af de sænkede vægtgrænser.
Bemærk, at vægtgrænsen ikke nødvendigvis hæves efter uge 15. Forøgelsen
af vægtgrænsen kan komme i perioden
fra uge 16 og frem mod sommerferien.
Nærmere information følger.
Husk, at det er de normale tilmeldingsfrister, der er gældende i forbindelse
med påsken. Det betyder for eksempel,
at svin, der skal tilmeldes til uge 14, kan
have tilmeldingsfrist skærtorsdag.

Alle specialgrisene følger vægtgrænseændringerne på de almindelige grise
bortset fra sektionsvis, Antoniusgrise,
Bornholmergrise, Frilandsgrise, Økologiske grise, Tungsvin og Konceptgrisen,
som får besked direkte via mail eller brev.
De gældende vægtgrænser kan altid
ses på www.danishcrown.dk

Vægtgrænser
70,0 - 87,9
70,0 - 85,9 (-2 kg)
70,0 - 83,9 (-2 kg)
70,0 - 83,9
70,0 - 83,9
70,0 - 85,9 (+2 kg)
+2 kg inden sommerferien.
Nærmere information følger

Specialproduktion
Englandsgrise
Englandsgrise b
Salmonella niv. 3
Flex levering
Tungsvin
Alt ind alt ud
Sektionsvis levering

Vægtgrænseændring
Følger alm. vægtgrænseændringer
Følger alm. vægtgrænseændringer
Følger alm. vægtgrænseændringer
Følger alm. vægtgrænseændringer
Ændrer vægtgrænser – se ovenstående
Ændrer vægtgrænser – se ovenstående
Ændrer vægtgrænse for gennemsnitsvægt
– se ovenstående

Konceptgrise alt ind alt ud
Antonius
Bornholmergrisen
Frilandsgrise
Øko-grise

Ændrer ikke vægtgrænser
Ændrer ikke vægtgrænser
Ændrer ikke vægtgrænser
Ændrer ikke vægtgrænser
Ændrer ikke vægtgrænser

Producenter med kontrakten Sektionsvis Levering får ikke ændret vægtgrænsen 70,0 –
90,9 kg. Derimod ændres gennemsnitsvægten fra 81,0-84,9 kg til 79,0-82,9 kg for alle
ugerne 11-14 2012. Producenter med kontrakten Alt ind - Alt ud får ændret vægtgrænsen
70,0 – 90,9 kg til 70,0 – 86,9 kg for alle ugerne 11-14 2012. Producenter med kontrakten
Tungsvin får ændret vægtgrænsen 88,0 – 99,9 kg til i uge 11 86,0 – 97,9 kg og i ugerne
12-14 til 84,0 – 95,9 kg.

Uheld med medicinerede
svin fra sygefold
Endnu engang er der leveret svin med medicinrester. Stram op,
lyder det fra Danish Crown.

Danish Crown har igen haft et tilfælde,
hvor der ved et uheld blev leveret medicinerede svin pga. manglende klar adskillelse mellem sygefold og udleveringsrum.
De pågældende svin blev fundet og
kasseret, men det var også nødvendigt at
kassere betydelige mængder blod, tarme,
pluks mm.

Uge
10
11
12
13
14
15

De økonomiske konsekvenser var
langt større end selvrisikoen på produktansvarsforsikringen.
Det kan ikke understreges kraftigt nok,
at sygefolde ikke hører sammen med udleveringsrum. Risikoen for uheld er alt for
stor, og de økonomiske konsekvenser løber
let op i millionstørrelsen, hvis det går galt.

- Det er meget, meget ærgerligt, hver
gang vi har den her slags sager. De bør ikke
forekomme overhovedet. Vi har indført
den obligatoriske produktansvarsforsikring
for at skærme leverandørerne fra at gå fallit, hvis uheldet er ude. Men en produktansvarsforsikring er ikke en forsikring mod
dårligt landmandsskab. Vi forventer simpelthen, at leverandører til Danish Crown
har styr på deres medicinerede dyr, siger
Vagner Bøge, direktør i DC Ejerservice.
Den obligatoriske produktansvarsforsikring dækker op til fem millioner kroner.
Er produktansvarsforsikringen tegnet
via Danish Crown, er selvrisikoen 40.000
kroner.
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DC har forbudt
blå mærkefarve
SPU har besluttet at forbyde brugen af den blå farve,
når slagtesvin og søer mærkes ude i staldene.

Ved udgangen af 2011 kunne Landbrug &
Fødevarer sammen med DAKA og Danish
Crown konstatere, at den blå sprayfarve/
stift, der bruges til at mærke grise og
søer til slagtning, indeholder et stof, som
efter EU´s bestemmelser ikke er tilladt
til brug i forbindelse med fødevarer og
dyrefoder.
Derfor har Danish Crown valgt at forbyde brugen af den blå mærkningsspray
i produktioner, der leverer dyr til Danish
Crowns slagterier.
Ny blå på vej
Firmaet, som producerer mærkefarve
til brug på svin, arbejder i øjeblikket
på at udvikle et alternativ til den blå
farve. Indtil den findes på markedet,
er man henvist til at bruge andre
eksisterende farver. De indeholder ikke
det stof, som den blå mærkningsspray
indeholder.
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MÆRKESPRAY

Blå sårbehandling ok
Det skal understreges, at forbuddet kun
omfatter blå mærkefarve (spray eller
stift). Andre produkter såsom desinficerende sårspray med blå farve, eksempelvis Blue Spray, eller lignende veterinære
artikler, som også kan være tilsat en
blå farve og beregnet til desinfektion/
behandling af sår, er ikke omfattet af
forbuddet.
Spørgsmål og svar
Vi har stillet fire opklarende spørgsmål

Gælder forbuddet for alle dyr?
Ja, forbuddet gælder alle dyr – fra fødsel
til slagtning. Der må ikke længere
benyttes blå afmærkningsspray/stift på
produktionsdyr til Danish Crown på noget
tidspunkt i dyrenes liv.
Hvorfor må den blå spray/stift ikke
længere benyttes til at mærke grisene?
Fordi et stof, der benyttes i den blå afmærkningsspray/stift, ikke er godkendt
til brug i forbindelse med fødevarer. Ikke
godkendte stoffer hører naturligvis ikke
hjemme i Danish Crowns produktion.
Hvornår gælder forbuddet fra?
Forbuddet trådte i kraft fredag den
27. januar.
Hvad med de dyr, der allerede er mærket
med den blå spray/stift?
De dyr til slagtning, der i forvejen var
mærkede den 27. januar, får lov at køre
igennem. Derfor forventer vi stort set
at have slagtet de sidste grise mærket
med blå spray/stift inden udgangen af
uge seks. Fra den 27. januar er det forbudt for leverandører til Danish Crown
at benytte den blå mærkespray/stift i
produktionen.

LIM

ing marking spray

Forbuddet trådte i kraft fra den
27. januar 2012.
Det vil sige, at grise, der allerede er
blevet mærket før denne dato, får lov til
at blive slagtet. Danish Crown forventer,
at de sidste slagtesvin og søer mærket
med blå spray stort set er slagtet op
inden udgangen af uge seks.

til direktør for DC Ejerservice Vagner
Bøge:

Ny mærkespray
A/S Hatting-KS er på banen med nye farver på mærkespray

Den 27. januar blev blå mærkespray forbudt på grise fra fødsel til slagtning
hos Danish Crown.
I den forbindelse lancerer A/S Hatting-KS i uge 8 gul og sort mærkespray,
som en erstatning for den blå mærkespray.
Bestil mærkespray nu. Kontakt kundeservice hos A/S Hatting-KS på
telefon 70 15 99 09 eller gå ind på www.hatting-ks.dk

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

Bornholmergris

som årets svinekødsret
Årets ret med svinekød 2011 er lavet af Bornholmergris
fra Danish Crown og kommer fra restauranten Kadeau.

Fotograf: Peter Prik Larsen

Vinderen af Årets ret med svinekød 2011
blev en ret med svinebryst og haler af
Bornholmergris lavet af Nicolai Nørregaard fra restaurant Kadeau, som har en
sommerrestaurant på Bornholm og en
helårsrestaurant i København.
- For mig er svinekød slet ikke fremmed. På Bornholm er svinekød meget
elementært og i udtalt grad det, man
lever af. Min kompagnons far er eksempelvis svinebonde. På restauranten
laver vi gourmet, og selv om bryst, haler,
kæber efterhånden er blevet dyrere, er
svinekød jo billigt at bruge, sagde Nicolai
Nørregaard til Foodculture efter at have
fået præmien på 50.000 kroner.
På andenpladsen kom Rasmus Grønbech fra restaurant Grønbech og Chur-

chill, mens Fakkelgården fik 3. pladsen.
Alle havde de brugt svinekød fra Danish
Crown til deres retter.
I forbindelse med kåringen af Årets
ret kunne danske forbrugere og restauratører indstille for-, mellem- og hovedretter, som er blevet serveret på danske
restauranter. Fælles for dem alle var, at
svinekød skulle indgå som den bærende
råvare.
- De retter, vi har set, vidner jo om
en imponerende alsidighed for, hvordan
svinekød kan indgå i talrige sammenhænge i madlavningen. Det er ikke kun
de fine stykker, der kommer med til
bords i dag. Hele grisen bliver brugt,
sagde Grethe Andersen, chefkonsulent
og ernæringsekspert hos Landbrug &

Fødevarer, der var vært for konkurrencen.
Kampagne løfter salget
Bornholmergrisen forhandles af Kvicklykæden, som sammen med Danish Crown
de seneste tre uger har kørt en kampagne med blandt andet aktiviteter i
butikkerne og en konkurrence.
- Bornholmergrisen er i forvejen et
velkendt mærke, der har oplevet en god
vækst i salget gennem flere år. Vores nye
kampagne er imidlertid forløbet over al
forventning og har været med til at løfte
salget yderligere. I løbet af de tre uger
har vi solgt 50 procent mere end normalt,
fortæller Torben Pedersen, der er salgschef i Danish Crown.
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Noteringer de sidste fire uger
Kr.

svin

søer

10,3

Det er Bente og Karl Ole Jokumsen fra Bjedstrup Overgård ved Skanderborg, der fremviser
deres nye svinestalde med luftrensning og
foderlade.

5
3

DC Ejerservice deltager i åben
stald-arrangement den 8. marts.

Konsulenter fra DC Ejerservice kommer til
åbent stald –arrangement den 8. marts for at
præsentere de mange muligheder, man har
som andelshaver i Danish Crown.

8,4

10,3
8,4

10,3
8,2

7

7,8

9

10,3

11

Åben stald

7

8

9

10

uger

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

Sted: Bjedstrup Overgård, Østermarksvej 11,
8660 Skanderborg
Tid: Torsdag d. 8. marts fra kl. 13-16

SLAGTESITUATIONEN

Englandstillæg sættes ned
På grund af et presset kødmarked i Europa er Englandstillægget sat ned med 10 øre fra 27. februar 2012.

Danish Crown møder stor konkurrence på et presset kødmarked i hele Europa, herunder
England, hvor de engelske forbrugere er pressede og fokuserer
på discount grundet finanskrise
og politiske stramninger og
mindre på højkvalitet som Englandsgrise.
Derfor er det nu blevet
nødvendig at justere på Eng-
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landstillægget ved produktion af
Englandsgrise.
Det betyder, at Danish Crown
har ændret tillægget fra 50 til 40
øre pr. godkendt kilo. Ændringen
trådte i kraft mandag den 27.
februar 2012.
Har du spørgsmål eller ønsker
yderligere information, er du
meget velkommen til at kontakte
Martin Villadsen på tlf. 89 19 12 84

Svin:
Slagtekapaciteten passer godt til tilmeldingerne, så der udsættes kun få svin fra uge til uge.
Vægtgrænserne nedsættes med 2 gange 2 kg
i ugerne 11 og 12.
Der bør derfor tilmeldes lidt ekstra til uge 10
for at undgå for mange overvægtige i uge 11.

Søer:
Slagtekapaciteten justeres i forhold til
tilmeldingerne, og der slagtes stort set op
hver uge.

NYT FRA DC BEEF

Stor interesse for krydsningskalve
Der var trængsel i staldene, da Kjargaarden I/S åbnede dørene til temadag om krydsningskalve.

Omkring 1.000 kvægbrugere trodsede
februarkulden og takkede ja til invitationen om at komme til åbent hus.
Dagens hovedpersoner var de 300
krydsningskalve, Kjargaarden I/S har
på stald som en del af projektet ”Fremtidens Kalveproduktion”. De blev nøje
undersøgt af de mange fremmødte, der
iført overtræksdragter gennemgik staldene og de tavler, der ved båsene fortalte
om dyrenes alder, vægt og vækst.
Kalvene har til fælles, at de er afkom
af malkekøer og kødkvægtyre. Målet er
at skabe en merværdi på kalvene i form
af bedre tilvækst og dermed en højere
klassificering. Og kalvene følges tæt,
for de er muligvis en del af løsningen på
kvægsektorens økonomiske udfordringer,
når handyrpræmien afkobles.
Fremtidens kalve
Til dagens faglige oplæg blev det overfor
eventuelle skeptikere gjort klart, at der
ikke er grund til bekymring for krydsningskalvenes modstandsdygtighed.
Ifølge data fra Videncentret for Landbrug

er der nemlig ikke noget, der tyder på en
højere dødelighed for krydsningskalvene
end blandt deres renracede artsfæller.
Også målet om kalve med højere klassificering ser også ud til at være inden for
rækkevidde. Delresultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum viser, at
krydsningskalvene vejer 20 procent mere
end jævnaldrende renracede kalve.
Derfor var dagens budskab da også
klart: Der er fremtid i krydsningskalvene.
Blandt de fremmødte var Finn Thøgersen fra Vinderup. Han producerer årligt
300 slagtekalve, og kan godt se muligheder i projektet med krydsningskalvene.
- Jeg synes, at projektet ser rigtigt
spændende ud. Og kalvene, de ser godt
ud; dem kan man bestemt godt være
bekendt at vise frem, fortæller Finn Thøgersen og uddyber:
- Er der økonomi i det, er det helt
sikkert interessant for os at producere
krydsningskalve.

har Danish Crown indført en ny kategori i
noteringen: Kalv under otte mdr.
Krydsningskalvene skal derfor slagtes
inden de fylder otte måneder, og i kategorien er ingen særkrav til opstaldning,
race, fedme eller farve. Kødet forventes
at kunne åbne op for de sydeuropæiske
markeder, hvor dansk kalvekød hidtil ikke
har været repræsenteret.
- Krydsningskalvene er et projekt,
vi følger rigtigt tæt, for det ser ud til
at kunne blive en fordel for hver og en
i vores branche, siger Lorenz Hansen,
direktør i DC Beef, som var tilfreds med
dagens store fremmøde.
- Et projekt som det her bliver kun
en succes, hvis vi har hele branchens
opbakning. Vi kommer ikke ind på de
store sydeuropæiske markeder ved
forsøgsvis at slagte en håndfuld kalve
om ugen. Dagens fremmøde tyder på,
at der er interesse for at arbejde videre
med krydsningskalvene, og det tolker jeg
meget positivt.

Hele branchens projekt
For at økonomien skal hænge sammen
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Peder Philipp:
branchen har brug for krydsningskalvene
Der er fremtid i at producere krydsningskalve, mener formand
for Danish Crowns Kreaturudvalg og Dansk Kvæg.

- Krydsningskalvene kan meget vel være
det, der skal til for at kunne opretholde
en dansk handyrproduktion uden tilskud.
Det siger Peder Philipp, formand for
Danish Crowns Kreaturudvalg og Dansk
Kvæg.
Han og den samlede kvægbranche
står overfor store økonomiske og etiske
udfordringer, da den koblede handyrpræmie faldt 600 kroner fra januar 2012.
Det kan betyde, at der ikke længere er
økonomi i at opfede tyrekalvene, at flere
kalve derfor bliver eksporteret til udlandet, og at flere mælkeproducenter vil se
sig nødsaget til at aflive kalvene.
- Vi må som branche tage ansvar for
det, som kommer. Derfor er vi forpligtet
til at få noget ordentligt ud af tyrekalvene, og vi må afprøve alle muligheder
for at forbedre økonomien i handdyrproduktionen. Når vi tager ansvar, modtager
vi også den nødvendige respekt fra vores
omgivelser, siger Peder Philipp.

Ny kategori
Krydsningskalvene kan noteres i Danish
Crowns ny kategori: kalv under 8 mdr. og
det unge kalvekød forventes at kunne
åbne op for de sydeuropæiske markeder,
hvor dansk kalvekød hidtil ikke har været
repræsenteret. Derfor håber Peder Philipp
på en fremtidig storskala-produktion af
krydsningskalvene.
- Vi skal have en jævn produktion op
at køre, hvis vi skal kunne servicere de
store internationale markeder. Derfor er
det nødvendigt, at vi får mælkeproducenterne med på vognen. Lige nu har vi slagtekalveproducenter, der nærmest står i
kø for at aftage krydsningskalve. Men det
er hos mælkeproducenterne, produktionen starter, siger Peder Philipp.
Stor interesse for krydsningerne
Interessen for krydsningskalvene var
tydelig, da Kjargaarden, som har 300
krydsningskalve på stald, for 14 dage

Fakta
’Fremtidens kalveproduktion’ er et
samarbejde mellem Danish Crown, Viking
Danmark, Dansk Kvæg og KFC.
Projektet går ud på at inseminere malkekøer med kønssorteret kødkvægsæd
for at få større tyrekalve til slagtedyrsproduktionen.
1.100 kalve er i løbet af sommer og
efterår 2011 født ind i projektet. De første
kalve slagtes i februar 2012.

12 DC Update

siden inviterede til åbent hus. Her mødte
over 1.100 kvægbrugere op.
- Den store interesse viser os, at producenterne har hårdt behov for at finde
merværdi i deres produktion, men også
at de er villige til at søge nye løsninger.
Det er meget positivt, siger Peder Philipp,
som opfordrer eventuelle skeptikere til at
se nærmere på mulighederne i at producere krydsningskalve:
- Mælkeproducenterne skal gå hjem
og regne på det. Se på, om det kan betale
sig i netop deres produktion. Det her er
et tilbud, som den enkelte er nødt til at
forholde sig til – så lad nu være med at
mene noget, før der er regnet på tallene.

- Det er vigtigt, at vi som branche selv
tager ansvar for vores produktion, og at
vi selv tager ansvar for de tyrekalve, der
kommer ude i mælkeproduktionen. Kun
ved selv at tage ansvar opnår vi anerkendelse og respekt fra vores omgivelser, siger
Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg og
Danish Crowns Kreaturudvalg

NYT FRA DC BEEF

Dansk Kalv holder niveauet
Interessen for at levere kalve til Danish Crowns Dansk
Kalv er uændret i forhold til sidste års høje niveau.

Godt 71.000 kalve er tilmeldt DC Beefs koncept Dansk Kalv i 2012. Det er det samme
antal kalve som sidste års høje niveau.
- Vi har i år kun ændret lidt i konceptet omkring vægten på Dansk Kalv,
hvor intervallet er sat til 180-240 kg. Det
skyldes, at variationen på delstykkerne i
butikkerne skal være meget begrænset,
siger afdelingsleder i DC Beef Ejvind
Kviesgaard.
Klassificeringskravet på kalven er
uændret til 3,00. Det samme er alderskravet fra 8 mdr. til maks. 10 mdr. De
særlige krav til velfærd og kontrol er også
opretholdt.

Dansk Kalv har egen kategori
Noteringen for Dansk Kalv er fortsat i en
egen kategori, men nu fås den højeste
notering ved form 6, og kalve, der er
bedre i formklasse, får samme afregning. De gode krydsningskalve vil blive
for tunge ved maks. 10 mdr., men de er
også mere ønsket i den nye kategori: kalv
under 8 mdr.
Optimisme hos producenter
Antallet af producenter er faldet
fra 200 til 185, da afkoblingen af
handyrpræmie fra i år har bevirket, at
nogle producenter har valgt at stoppe.

Men de øvrige producenter har til
gengæld øget deres produktion, så
det samlede antal Dansk Kalv forbliver
uændret.
- Det er godt at mærke, at optimismen ude i produktionen er i behold, siger
Ejvind Kviesgaard.
Det er fortsat muligt at blive Dansk
Kalv producent. Koncept og yderligere
informationer kan fås ved henvendelse til
DC Ejerservice.
Dansk Kalv sælges primært til det
danske marked og eksporteres kun i
begrænset omfang. Kødet markedsføres
bredt i flere butikker.
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Flere penge til
Bonus-leverandører
DC Beef hæver beløbet til Bonus-leverandører til 1 kr. pr. kg.

Bonusleverandør-ordningen har nu kørt i
over to år. Vi har indtil nu i prøveperioden
betalt 70 øre pr. kilo oveni i noteringen
– dog uden ret til restbetaling. Men fra
denne uge er beløbet hævet til 1 kr. pr.
kilo, oplyser Ejvind Kviesgaard, afdelingschef i DC Ejerservice.
Årsagen til, at beløbet er hævet til 1 kr.
er, at det bedre matcher de sidste par års
efterbetalinger på henholdsvis 1,25 kr. pr.
kg. og 1,30 kr. pr. kg.
Ordningen har været en stor succes,
da mange vælger at melde sig ind som
andelshaver i Danish Crown, når prøveperioden som bonusleverandør udløber.
Bonus i seks måneder
Ordningen går kort fortalt ud på, at

ikke-andelshavere, der gerne vil prøve at
levere slagtekøer, tyrekalve eller andet til
Danish Crown, kan gøre det op til et halvt
år og få 1 kr. oveni DC-noteringen. Man
kan stoppe efter en uge eller en måned,
og da bonussen udbetales løbende, vil
der ikke være en slut-bonus, som tvinger
leverandører til at levere i hele perioden.
Til gengæld gælder også, at hvis man
efter en måned vælger at levere dyr til et
andet slagteri eller marked i en kortere
eller længere periode, kan man ikke
komme tilbage til DC Beef og fortsætte
som Bonus-leverandør. Man kan da enten
blive andelshaver (med restbetaling) eller
almindelig leverandør.
- Vi tager løbende kontakt til de producenter, der har været på prøve, og som

skal beslutte sig for, om de vil være medejere af Danish Crown. De fleste fortæller,
at de er tilfredse med servicen fra både
vognmand og slagteri, klassificeringen af
dyrene, samt de forskellige muligheder
med Friland og Dansk Kalv, siger Ejvind
Kviesgaard.

Opdatering af fødevarekædeoplysninger
De fleste producenter af kvæg, får og geder skal inden 1. april 2012 bekræfte
fødevarekædeoplysninger i CHR-registeret.

De fleste producenter indberettede
første gang fødevarekædeoplysninger
lige omkring 1. oktober 2010, da det
var et krav for at kunne få slagtet
dyr. Fødevarekædeoplysningerne skal
bekræftes/opdateres en gang årligt.
Af hensyn til mulighederne for at
opdatere oplysningerne i forbindelse
med opdatering af gødnings- og CHRoplysninger på landbrugsindberetning.
dk blev det dog sådan, at gyldigheden
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af fødevarekædeoplysninger afgivet
første gang inden 1. april 2011 først
udløber pr. 1. april 2012. Vi nærmer os
nu denne dato. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke bekræftes, kan man
ikke få slagtet dyr.
Besætningsejerne kan selv gratis
foretage denne bekræftelse på landbrugsindberetning.dk.
For at logge ind på systemet skal
man bruge koden fra indkaldelses-

brevet. Efterhånden kan mere og
mere indberettes den vej, så det
er en god idé altid at have koderne
til landbrugsindberetning.dk ved
hånden.
Hvis man ikke selv kan eller ikke
selv ønsker at indtaste opdateringen,
er man nødt til at udfylde et skema
og sende det til den regionale CHRafdeling, som kan indtaste bekræftelsen.
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KreaturNOTERINGEN
Formkode

14
E

11
U

8
R

5
O

2
P

Ændr.
Øre/kg

Uge 9

Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Ungtyre u/12mdr.

Kalv u. 8 mdr.
29,75
Dansk Kalv
180-240 Kg.

Tillæg på kreaturer til Friland

Uge 9

27,15

29,15

27,15

28,55

27,15

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr. **
160 Kg.
25,35 24,75 24,35
200 Kg.
26,35 25,75 25,30
260 Kg.
28,30 27,70 27,20
340 Kg.
28,30 27,70 27,20
400 Kg.
26,10 25,00 24,25
Tyre på 24 mdr. og derover
19,65 18,60

28,15

-

0

26,65

-

-

23,65
24,35
25,95
24,20
22,25

20,55
21,45
23,25
21,50
19,05

-

17,55

16,50

14,15

-

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
30,10 28,00 25,90

23,80

-

-

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.
28,55 26,60 24,75 23,70
300 Kg.
28,30 26,20 24,10 22,00
240 Kg.
27,50 25,40 23,30 21,20
180 Kg.
25,00 22,90 20,70 18,70
Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
27,45 25,95 24,45
300 Kg.
24,25 22,75 21,75
240 Kg.
20,35 19,00 18,10
180 Kg.
19,45 17,95 17,20

23,70
20,95
17,55
15,90

21,35
19,45
18,15
16,15

21,35
18,70
16,90
15,60

-

Kvier og Stude

2,10 1
Variabelt tillæg

3,75 1

Kontrakttillæg*

2,00 1

Køer

2,50 1

Restgruppe

1,50 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Friland Limousine Unik
Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg

1,00 1

Kontrakttillæg*

2,00 1

Variabelt tillæg

1,00 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 kødkvægsungtyre under 24 mdr. fra formklasse R/8 og højere i vægtgruppe 260-340 kg.

Tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger mv.
Via hjemmesiden www.landmandsportalen.dk
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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Russere tanker op med Tulip
Tulip har det seneste år oplevet en massiv stigning i salget af fast food
pølser i Rusland. Det er den gode kvalitet, der adskiller Tulip fra
konkurrenterne.

Russerne har for alvor fået smag for gode
pølser. Det er tydeligt i Tulips salg af pølser til
russiske tankstationer. Salget er steget 80
procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Samtidig har flere af de største benzinkæder i Rusland selv henvendt sig til Tulip med
ønsket om at samarbejde.
- I dag sælger vi Tulip pølser hos Statoil i
Rusland, ligesom vi sælger til kæden Astra,
der videresælger vores produkter til tankstationer i det relativt ustrukturerede marked.
Samtidig har vi oplevet, at flere store kæder
har henvendt sig til Tulip med ønsket om
et samarbejde, fortæller eksportchef, Lasse
Mortensen.
Bedre end russiske pølser
Det er specielt den høje kvalitet, der betyder,
at Tulip lige nu vinder massive markedsandele i Rusland.

- Vi har formået at løfte niveauet med
vores pølser, der absolut tilhører premium
segmentet. De pølser, vores konkurrenter
sælger, er typisk af en anden kvalitet, uden
skind og med lavt kødindhold. Derfor er
der meget stor forskel på deres og vores
produktudbud, og tendensen er, at salget er
blevet øget markant på de stationer, der har
skiftet til at sælge vores pølser. Også selv om
pølser fra Tulip er noget dyrere, siger Lasse
Mortensen.
Tulip har i dag otte forskellige pølser i sit
standard sortiment til russiske tankstationer, og derudover er der i løbet af året flere
sæsonvarer. Pølserne produceres i Svenstrup,
og når de har færdiggjort turen østpå, bliver
hovedparten serveret i klassiske danske
hotdogs med det hele, ligesom en del ender i
franske hotdogs.

