INGEN EKSPORT TIL HUSUM I DECEMBER

Det bliver ikke muligt at hive den sidste
handyrpræmie hjem ved at sende kalve til
slagt i Husum i december.
Læs mere side 9
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PRODUKTANSVARSFORSIKRING BLIVER ET KRAV
Bestyrelsen i
Danish Crown har
efter indstilling fra
SPU vedtaget, at
alle leverandører
af svin og søer til
Danish Crown skal
tegne en produktansvarsforsikring.
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DANISH CROWN ANSÆTTER

150 NYE MEDARBEJDERE
Danish Crown modtager et stigende antal
svin til slagtning fra danske landmænd.
Det betyder, at virksomheden nu kan
byde velkommen til 150 nye medarbejdere i Danmark.
Hen over sommeren 2010 mærkede
Danish Crown for alvor effekten af DC
Future, der gav omkring en million ekstra
svin til slagtning og sikrede godt 400 danske arbejdspladser. Den positive udvikling
er fortsat, og i den seneste tid har Danish
Crown modtaget flere indmeldelser af nye
andelshavere – blandt andet på baggrund
af en konkurrencedygtig notering.

DC Update er Danish Crowns
månedsblad til andelshaverne.
Bladet udkommer 11 gange om året
og trykkes i 9.700 eksemplarer.
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Derfor ansætter Danish Crown i løbet af
den kommende tid 150 nye medarbejdere
på slagterier og i udbeningsafdelinger
over hele landet.
– Vi oplever lige nu en stigende
efterspørgsel fra flere eksportmarkeder,
herunder blandt andet Korea. Det er et
udtryk for, at Danish Crown har bevaret
sin position som et konkurrencedygtigt
slagteri, siger Kjeld Johannesen, CEO i
Danish Crown.
Lavere slagtevægt
Højere foderpriser betyder, at svineprodu-

Redaktion
Torsten Lind Søndergaard, redaktør
Anne Villemoes, ansvarshavende redaktør

centerne ønsker at sænke slagtevægten.
Aktuelt er det også med til at øge presset
på slagtningerne. Det sker i en situation,
hvor en del leverandører oplever ventetid på at få afhentet svin til slagtning
ovenpå helligdagene mellem jul og nytår
og trafikale udfordringer på grund af
vintervejret.
– Ansættelserne er derfor også et
udtryk for, at vi nu forstærker indsatsen
for at indhente forsinkelserne på at få
afhentet svin, siger Vagner Bøge, underdirektør i DC Ejerservice.

Kontakt redaktionen
på 8919 1478 eller
tols@danishcrown.dk

Design og tryk
Datagraf, Auning
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HYTTEAUKTION GAV 161.500 KRONER TIL AFRIKA

Danmarks Indsamlingen indbragte mere
end 87 millioner kroner til fordel for Afrikas unge, og Danish Crown mærkede også
danskernes vilje til at støtte en god sag.
Auktionen over de 18 frilandssvinehytter fra Danmarks Smukkeste Svinesti
på lauritz.com indbragte 161.500 kroner
inklusiv gebyr, der alle går til Danmarks
Indsamlingen.

Det er et pænt stykke over sidste års
auktion, der indbragte 126.960 kroner.
Grønne pølser for en god sag
Danish Crown var også med, da Danmarks Smukkeste Festival hyggede om
københavnerne på Nytorv, der for en
dag var omdannet til festivalplads. For 1
krone kunne gæsterne få en grøn pølse

eller en kop græskar-suppe, men alt hvad
folk gav derudover gik til Afrikas unge.
Danmarks Smukkeste Festival indsamlede i alt mere end 207.808 kroner fra
aktiviteterne på Nytorv og auktionen
over frilandssvinehytterne.

WULFFMORGENTHALER

© Wulffmorgenthaler - Af Mikael Wulff og Anders Morgenthaler.
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TILMELDINGSFRISTEN FOR RULLENDE TILMELDING REDUCERES FRA FIRE TIL TRE DAGE.

DC Ejerservice har nu opbygget så meget
erfaring med den rullende tilmelding, at
tilmeldelsesfristen sættes ned fra fire
til tre arbejdsdage. Det giver leverandørerne en større fleksibilitet, siger
Jacob Rasmussen, afdelingsleder fra DC
Ejerservice:
– Det er selvfølgelig en klar forbedring,
at leverandørerne får en hel arbejdsdag
mere mellem afhentning og næste
tilmelding. På den måde bliver fleksibiliteten større og tømning af stalden mere
effektiv, siger Jacob Rasmussen.
1.100 tilmelder rullende
DC Ejerservice indførte sidste år den
rullende tilmelding som et alternativ til
den faste tilmelding, og i dag er der godt
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Dag for afhentning

Tilmelding, senest

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Onsdag

Fredag

Torsdag

Mandag

Fredag

Tirsdag

1.100 ejendomme, der tilmelder rullende.
Danish Crown er det eneste slagteri i
Danmark, der tilbyder rullende tilmelding.
Den nye tidsfrist på tre dage gælder

fra uge 5, mandag den 31. januar. Tilmeldingen skal ske via Landmandsportalen
inden kl. 13.00.
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NY STANDARD FOR ENGLANDSGRISE
FRA 1. JANUAR 2011
Standarden for produktion af Englandsgrise er blevet opdateret. Især er det
reglerne for løsgående drægtige søer, der
er blevet præciseret i den nye standard.
Uklare regler har ført til en ny beskrivelse af kravene til løsgående, drægtige
UK-søer.
Ifølge Trine Vig, der er kvalitetskonsulent ved VSP og ansvarlig for
opdateringen af UK-standarden, består
ændringerne dels af nogle opstramninger
og præciseringer omkring dyrevelfærd og
management, mens for eksempel antallet af krævede dyrlægebesøg er sænket
og nu følger dansk lovgivning i forhold til
de nye sundhedsrådgivningsaftaler.
– Der har været enkelte tilfælde, hvor
producenterne har tolket reglerne anderledes, end de var tænkt fra begyndelsen.
Derfor har det været vigtigt, at reglerne
er blevet mere præcist formuleret - især

reglerne for løsgående drægtige UK-søer,
siger Trine Vig fra VSP. Derudover har styregruppen for Danish- og Englandsgrise
besluttet, at op til 10 procent af UK-besøgene vil blive foretaget uanmeldt.
Derudover strammes kontrollen op på
en række øvrige punkter herunder:
1. Kontrol af at pattegrisene er min 21.
dage ved fravænning.
2. Kontrol af om pladskravene til søerne
overholdes i soboksene i løbe/drægtighedsstalde samt farestalde.
3. Kontrol af om kravet om rode- og
beskæftigelsesmateriale i farestalden
og i løbeafdelingen overholdes
4. Kontrol af at smertelindring ved
kastration anvendes, og at brugen kan
dokumenteres
5. Kontrol af drægtige søer i UK-standarden er løsgående i hele perioden.

Den nye produktstandard samt en oversigt over de nye krav er blevet sendt ud
til alle UK-producenter. Har du endnu ikke
modtaget brevet, er det på vej.
Du kan også finde den nye produktstandard på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside på adressen:
www.vsp.lf.dk klik herefter på Aktuelt og
herefter Nyheder.

HAR DU DEN BEDSTE KONTRAKT?
Danish Crown forlænger den lave kontraktrente på 3 % p.a. frem til 1. juli.
Frem til d. 1. juli i år fastholder Danish Crown den lave rente på finansiering af smågrise. Købekontrakten lyder
altså på 3 % p.a. i endnu et halvt år.
Forlængelsen sker som følge af
det historisk lave renteniveau, og
udsigten til at niveauet ser ud til at
holde et godt stykke ud i fremtiden,
siger Vagner Bøge, underdirektør i DC
Ejerservice.
– Vi har nu haft det lave renteniveau på 3 % i et år og kan se, at den

alternative finansieringsmulighed er
blevet godt modtaget af vores ejere.
Samtidig kan vi konstatere, at Danish
Crowns finansieringsbase fortsat er
meget stærk, og det vil vi gerne dele
med ejerne, siger Vagner Bøge.
Smågrisekontrakter fordoblet
Indenfor det seneste år er antallet af
smågrisekontrakter mere end fordoblet, mens finansieringen af egne grise
mod pant og finansieringen af avlsdyr
er steget betydeligt.
– Vi kan se, der er kommet flere

grise i staldene som følge af den lave
kontraktrente, og derfor håber vi, at
forlængelse fortsat kan være med til
at styrke økonomien på bedrifterne,
så der kommer flere grise i staldene,
udtaler Vagner Bøge.
Har du spørgsmål angående en
eventuel kontraktfinansiering, kan du
kontakte DC Ejerservice’ konsulenter Mads Videbæk på 8919 1931 eller
Ejvind Dahl Thomsen på 8919 1441.
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Klassificering af svin:

DC TILBYDER IGEN KURSUS FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER
Kurset giver deltagerne indsigt i, hvordan
slagtesvin klassificeres og hvordan leverandørens interesser varetages via blandt
andet Klassificeringskontrollen. Dyrlæger
fra de enkelte slagterier vil komme med
indlæg omkring sygdomsbemærkninger
og de øvrige registreringer, de foretager
ved kontrol af dyrene.
Desuden gennemgås de nyeste ændringer på Landmandsportalens statistikker. Der vil blive en gennemgang af
programmet - Optimal Slagtevægt - som
kan bruges til en vejledende beregning af
den optimale slagtevægt, og den betydning blandt andet stigende foderpriser
har på økonomien.
Kurset afholdes på Horsens, Ringsted,
Herning, Blans og Sæby slagteri, samt
på Danish Crowns hovedkontor i Randers
og på Patriotisk Selskab i Odense. Kurset
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Kurserne afholdes:
Sæby 15. februar (møde nr. 50) Max 35 deltagere
Odense 17. februar (møde nr. 51) Max 32 deltagere
Ringsted 28. februar (møde nr. 52) Max 35 deltagere
Horsens 1. marts (møde nr. 53) Max 32 deltagere
Blans 3. marts (møde nr. 54) Max 25 deltagere
Herning 8. marts (møde nr. 55) Max 32 deltagere
Randers 16. marts (møde nr. 56) Max 35 deltagere

inkluderer undervisning og forplejning.
Målgruppen er driftsledere og ejere –
kurset foregår på Dansk.
Kurset er gratis for andelshavere og
deres medarbejdere.
Bemærk begrænset deltagerantal =
25 – 35 pr. kursus.

Tilmelding kan ske via
www.landmandsportalen.dk
mødetilmelding, eller til Ejerservice på
tlf. 89 19 19 20. Husk valg af møde nr.
Tilmeldingsfrist senest 7 dage før
afholdelse.
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ARRANGEMENTSOVERSIGT
TILMELDING & AKTIVITET

Tilmelding pr. sms til 1241 (dcmode leverandørnummer mødenummer antal) HUSK MELLEMRUM, eks. dcmode 93211 203 2
eller
Tilmelding pr. tlf. til DC Ejerservice tlf. nr. 8919 1920
Sidste frist for tilmelding: Inden kl. 13.00 2 dage før arrangementets afholdelse.

15/2 2011 Danish Crown, Wenbovej 11, 9300 Sæby
Mødenr. 50
Max 35 deltagere
8/3 2011 Danish Crown, Danmarksgade 22, 7400 Herning
Mødenr. 55
Max. 32 deltagere
Indgang: På hjørnet Fonnesbeckgade/Dronningens Boulevard
Parkering: P-kælder i Smedegade (under Scandic Hotel)
eller Danmarksgades P-plads (2 timers P)

16/3 2011 DC Hovedkontor, Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Mødenr. 56
Max 35 deltagere
1/3 2011 Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens
Mødenr. 53
Max 32 deltagere

28/2 2011 Danish Crown, Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Mødenr. 52
Max 35 deltagere

3/3 2011 Danish Crown Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg
Mødenr. 54
Max 25 deltagere

17/2 2011 Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ
Mødenr. 51
Max 32 deltagere
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NOTERINGER DE SIDSTE FIRE UGER
KR.

SVIN
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8
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UGER

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

MARKEDSANALYSE
- SVINEKØD
P.O.-effekten viser sig nu på de europæiske ferskkødsmarkeder,
hvor der efter den første uge er tegnet kontrakter på mere end
65.000 tons. Specielt skinkerne stiger i pris, men også forender og
bove stiger understøttet af et godt salg til Korea. Backs i UK sælger til svagt stigende priser. Det europæiske marked for kamme er
ligeledes svagt stigende.
Salget til Kina er nu på vej op igen efter det kinesiske nytår. I
Korea er der forsat ikke kontrol over mund- og klovsygen og deres
importbehov er derfor stigende, og der sælges bove og brystflæsk
til markedet. Salget til Japan er stabilt.
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SLAGTESITUATIONEN
Svin
Der er lidt mindre tilmeldinger til denne uge,
og ved ugens begyndelse er udsættelserne
på cirka to arbejdsdage i gennemsnit. Udsættelserne varierer rundt om i landet, så kontakt eventuelt vognmanden for mere præcis
information. Der er planlagt slagtninger i Blans
og Horsens på lørdag, og der forventes indhug
i udsættelserne til under halvanden arbejdsdag
i snit.
Søer
Der er ekstraordinært store tilmeldinger af søer
til denne uge, og det forventes, at der slagtes i
Skærbæk på lørdag. Trods det, bliver det alligevel nødvendigt at udsætte en del søer..

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

INGEN EKSPORT TIL HUSUM I DECEMBER

DET BLIVER IKKE MULIGT AT HIVE DEN
SIDSTE HANDYRPRÆMIE HJEM VED
AT SENDE KALVE TIL SLAGT I HUSUM
I DECEMBER. SLAGTERIET ER FØRST
OG FREMMEST RESERVERET TYSKE
LANDMÆND.

Oksekødsdivisionen i Danish Crown har
besluttet, at slagteriet i Husum ikke
kommer til at modtage danske eksportkalve til slagt i december måned. Årsagen
er den simple, at slagteriet først og fremmest reserverer sin kapacitet til de tyske
landmænd.
Formand for kreaturudvalget, Peder
Philipp, siger:

– Vi har den indstilling i Kreaturudvalget,
at alle skal være lige. Så hvem skal vi
tildele den beskedne, ekstra kapacitet i
Husum? Noget andet er, at vi kommer til
at slagte mere end kvoten på de 210.000
handdyr. Det vil sige, at hvis enkelte
landmænd spekulerer i at slagte dyr i
Tyskland, så nedsættes handdyrpræmien
over hele linjen. Det er det, vi kalder suboptimering, og det er ikke rimeligt over
for kollegaerne, siger Peder Philipp
Få dyrene fedet op i en fart
Forklaringen på, at nogle kalveproducenter kan spekulere i at sende kalve til
slagt i Tyskland er måden som handdyr-

præmierne er skruet sammen på. Skal
præmien udbetales, skal dyrene veje
mindst 185 kg slagtet. Har dyrene derimod ikke opnået denne vægt inden året
er omme, men har nået en alder over ni
måneder, så kan præmien udbetales, hvis
dyret slagtes i Tyskland. Men det bliver
der altså ikke mulighed for på slagteriet
i Husum.
Meldingen fra Oksekødsdivisionen er
derimod, at man i december vil bestræbe
sig på at slagte så mange dyr i Danmark,
som muligt. Derfor er der god fornuft i at
få dyrene fedet op, så de kan nå de 185
kg inden 2011 bliver til 2012.
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KØDKVÆGSUNGTYRE
– VENT IKKE FOR LÆNGE MED SLAGTNING
Hvis dine kødkvægsungtyre er klar, så få dem
sendt af sted til slagtning, lyder opfordringen
fra Ejvind Kviesgaard fra DC Ejerservice:
– De foregående år har trenden været klar
med faldende notering hen mod sommeren.
Nogle gange har noteringen først givet efter i
april og maj, men i år falder påsken forholdsvis
sent, så derfor kan faldet nemt komme lidt
tidligere i år, siger Ejvind Kviesgaard.
Årsagen er, at påsken normalt har en stabiliserende effekt på prisen på kød fra ungtyre,
og derfor er det med at få dem sendt af sted,
når de er klar.
Ved ungtyre i klasse 7 og opefter er noteringen uændret fra 260 kg til 340 kg, så derfor
er det ikke en selvfølge, at det er en god idé
at lægge maksimalt antal kilo på dyret, inden
det skal til slagtning. Især ikke når dyret når
en slagtevægt over 340 kg, hvor noteringen
under alle omstændigheder er faldende med
op til 2,40 kr. ved 400 kg slagtet. Husk for
øvrigt at tilmelde dem som kødkvægsungtyre
eller kødkvægskvier.

DANSK KALV-KONCEPT I FREMGANG
TILMELDINGERNE TIL DANISH CROWNS DANSK KALV-KONCEPT ER STEGET MED 5.000 DYR SIDEN SIDSTE ÅR.

Interessen for at levere til Danish
Crowns Dansk Kalv er stigende. Oksekødsdivisionen i Herning har modtaget
tilmeldingerne for 2011, og det samlede
antal tilmeldte kalve er på godt 70.000
for hele året. Det er over 5.000 flere
kalve end sidste år.
– Vi har i efteråret ændret lidt i
konceptet omkring klassificeringen og
vægten på Dansk Kalv. Klassificeringskravet på kalven er sænket til 3,00, og
der er ingen øvre krav omkring vægten.
Alderskravet er stadig på maksimalt
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10 måneder, og de særlige krav til velfærd og kontrol er de samme, oplyser
afdelingsleder Ejvind Kviesgaard fra DC
Ejerservice.
Reduceret handyrpræmie
Det større antal tilmeldte kalve skyldes, at troen på konceptet er høj hos
producenterne. Udfordringen bliver at
opretholde optimismen hos producenterne i de kommende år, for allerede
næste år bliver handyrpræmierne
reduceret markant.

Synlig markedsføring
Markedsføringen af Dansk Kalv bliver i
2011 ekstra tydelig. I sidste uge indrykkede Kvickly og SuperBrugsen for eksempel helsides Dansk Kalv-annoncer i
metroXpress og andre landsdækkende
aviser, hvor der naturligvis var gode tilbud på kalvegrydesteg/kalvespidsbryst
og kalvekoteletter.
Dansk Kalv sælges primært til det
danske marked og eksporteres kun i
begrænset omfang. Kødet markedsføres bredt i flere butikker.
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KREATURNOTERINGEN
Formkode
Dansk Kalv
Fra 160 Kg.

14
E

11
U

8
R

5
O

2
P

Uge 06
Ændr.
Øre/kg

TILLÆG PÅ KREATURER TIL FRILAND

Uge 06

Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg
2,10 1

Ungtyre u/12mdr.

25,90

25,90

25,90

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.
160 Kg.
24,70 23,50 22,90
260 Kg.
27,15 25,95 25,25
340 Kg.
27,15 25,95 25,25
400 Kg.
25,45 23,75 22,80
Tyre på 24 mdr. og derover
17,65 16,60

24,40

22,00
23,70
21,95
20,50

-

18,80
21,00
19,25
17,30

-

Kvier og Stude

-

Variabelt tillæg

4,25 1

Kontrakttillæg*

1,80 1

Køer

2,75 1

Restgruppe

1,50 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

15,55

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
27,15 25,05 22,95

14,50

Friland Limousine Unik

-

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

20,85

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.
25,60 23,65 21,80 20,10
300 Kg.
25,35 23,25
21,15 19,05
240 Kg.
24,55 22,45 20,35 18,25
180 Kg.
22,05 19,95
17,75 15,75
Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
24,50 23,00 21,50
300 Kg.
21,30 19,80 18,30
240 Kg.
17,40 15,90 14,40
180 Kg.
16,50 15,00 13,50

12,15

20,00
16,80
13,40
12,20

-

Friland Kødkvæg
(75% race)

17,90
16,50
15,20
13,20

17,65
14,50
12,70
11,90

Kr./kg

-

Variabelt tillæg

1,50 1

Kontrakttillæg*

1,50 1

Variabelt tillæg

1,50 1

*) Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med
variabelt tillæg + kontrakttillæg
1) Tillæggene 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

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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Fortsat fra forsiden

Fra 1. april i år bliver det et krav, at alle andelshavere og leverandører til Danish Crown
skal have tegnet en produktansvarsforsikring. Årsagen er den enkle, at producenter
uden en produktansvarsforsikring risikerer
at skulle gå fra gården, hvis det maksimale
erstatningsansvar på op til kr. 5 mio. gøres
gældende.
Det kan blive tilfældet, hvis et indleveret
svin med medicinrester ikke fanges tidligt i
modtagelsen eller slagteprocessen, hvorpå et
større parti varer må hjemkaldes og destrueres.
Derfor har det været vigtigt for Danish
Crown på den ene side at sikre fællesskabets
dækning for leverandørens ansvar samtidig
med, at den enkelte producent sikres mod
økonomisk ruin i de tilfælde, hvor der opstår
udgifter ved fund af svin leveret før tilbageholdelsesfristen er udløbet.
– Vi har forhandlet et yderst fordelagtigt
tilbud hjem fra forsikringsselskabet if, og det
er vigtigt at understrege, at det er frivilligt
om producenter ønsker at tage imod dette
tilbud, eller om de selv ønsker at tegne
forsikringen et andet sted. Men vi er egenligt
ret stolte over at kunne tilbyde andelshaverne denne forsikring på så fordelagtige vilkår,
siger Erik Bredholt, formand for SPU.
Rettidig omhu
Erik Bredholt forklarer, at der i den seneste
tid desværre har været flere tilfælde, hvor
Danish Crown har måttet gøre et erstat-

ningsansvar gældende overfor leverandører,
fordi tilbageholdelsestiderne ikke har været
overholdt. Indtil nu er de leverede svin
heldigvis opdaget i tide, og de helt store tab
har været undgået. Alligevel mener SPU og
bestyrelsen, at det er et udtryk for rettidig
omhu at sikre sig imod den helt store erstatningssag ved et krav om produktansvarsforsikring.
Produktansvarsforsikringen skal være
tegnet inden 1. april i år. Danish Crown vil om
ikke længe sende et brev ud til andelshavere
og leverandører med uddybende information
om det nye krav vedrørende produktansvarsforsikring. Vælger producenterne at tegne
deres produktansvarsforsikring gennem
Danish Crown, er det vigtigt at påpege, at
forsikringen kun gælder leverancer til Danish
Crown.
Priser for produktansvarsforsikring igennem Danish Crown tegnet hos if..
Leverancer

Præmie

Selvrisiko

Gruppe A
<1000:

DKK 225

DKK 40.000

Gruppe B
1001-3000:

DKK 380

DKK 40.000

Gruppe C
3001-7000:

DKK 650

DKK 40.000

Gruppe D
7001<:

DKK 1.200

DKK 40.000

Præmien er inklusiv administration og stempel afgift.

