LorenZ HANSEN SER LYST PÅ FREMTIDEN
Fremtiden tegner lys for salget af
dansk oksekød, også selvom tilskud
det fra EU falder de kommende år. Det
mener direktør i Oksekødsdivisionen,
Lorenz Hansen.
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Næsten tom jobbank

97 procent er kommet videre efter lukning i Rødding

Kun knap et par håndfulde ledige står tilbage i Danish Crowns jobbank i Rødding,
der lukker 11. marts. Dermed er 97 procent
af de oprindeligt 309 medarbejdere kommet videre i arbejde eller uddannelse.
- Jeg har under 10 aktive tilbage nu, så
det er rigtig fint, siger jobbankbestyrer
Niels-Henrik Sørensen.
Rødding-afdelingen lukkede med

udgangen af oktober 2010. En del medarbejdere har fundet arbejde på andre
Danish Crown-afdelinger, mens andre
har skaffet sig job i andre virksomheder.
Endelig har mange valgt at gå uddannelsesvejen, men higer efter at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
- Nu kommer foråret, så nu kommer
der forhåbentlig mere gang i den, for

mange synes, at nu må det være nok
med uddannelse. Nu vil de godt have et
arbejde, forklarer Niels-Henrik Sørensen.
Siden 2004 er 30 procent af de medarbejdere, som er blevet afskediget som
følge af en virksomhedslukning, vendt
tilbage til Danish Crown.

Ingen ny aktivitet i Rødding
Der har i de seneste uger været skriverier
i medierne om Danish Crowns afdeling i
Rødding, der blev lukket i oktober sidste
år. Her har man kunnet læse flere interessante udlægninger af planer for stedet.
Det er rigtigt, at Danish Crown på
et tidspunkt fik en henvendelse fra en
gruppe initiativtagere, som var interesseDC Update er Danish Crowns
månedsblad til andelshaverne.
Bladet udkommer 11 gange om året
og trykkes i 9.700 eksemplarer.
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ret i at udføre opgaver for DC på afdelingen i Rødding under forudsætning af, at
der var en fornuftig økonomi i det for alle
parter. Af flere årsager – blandt andet
økonomien - er projektet skrinlagt.
DC har i dag udbeningsaktiviteter i
en række forskellige lande og oplever
blandt andet en stigende efterspørgsel
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fra Korea. Det er disse muligheder, DC
langsigtet vil forfølge, da opgaverne kan
løses både i Tyskland og Danmark.
- Det betyder dog ikke for nærværende, at der bliver tale om nye ansættelser i Tyskland, forklarer administrerende
direktør Kjeld Johannesen.
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Danish Crown tilslutter
sig Global Compact

Danish Crown har valgt at tilslutte sig
FNs Global Compact, som omfatter en
lang række retningslinjer, når det handler
om menneskerettigheder, arbejdstagere,
organisationsrettigheder og miljø.
- Vi er i dag en international virksomhed med afdelinger og selskaber i lande
verden over. Det betyder, at vi i hverdagen møder både kulturelle og juridiske
forskelle – men også at vi har mulighed
for at gøre brug af erfaringer fra et land
til et andet. Tilslutningen af Global
Compact sker for at sikre, at vi har et fælles grundlag, siger CFO i Danish Crown,
Preben Sunke.

Vi kan lære af andre
Det fælles grundlag skal opleves som en
fællesnævner, og på forskellige områder
er der lande, hvor den nationale lovgivning eller traditioner betyder, at forholdene varierer fra de fælles retningslinjer.
Her danner Global Compact en god
ramme for den videre udvikling af CSR
området i Danish Crown.
- Det er klart, at der er forskel på
eksempelvis lønforhold, organiseringsgrad, miljøkrav og socialt ansvar fra land
til land. Danmark ligger langt fremme på
nogle områder – mens vi kan lære noget
af andre lande på andre områder. Her har

vi glæde af at have kendskab til forholdene i forskellige lande, siger Preben Sunke.
Danish Crown indførte i forbindelse
med udarbejdelsen af årsrapporten 09/10
en egentlig CSR politik for koncernen, og
den bruges både som rettesnor og som
løftestang i hele koncernen i de kommende år.
Danish Crown udarbejder i den kommende tid detaljerede retningslinjer på
alle områder inden for CSR. De vil løbende
være tilgængelige her på hjemmesiden.
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Danish Crown indtog Bella Center
Sanserne blev pirret, da Danish Crown Holdt åben stand på den store fødevaremesse i Bella Center

Der var noget for enhver smag, da Danish
Crowns dygtige kokke satte blus under
panderne ved den store fødevaremesse i
Bella Center i København.
Her kunne de mange besøgende
blandt andet smage en ny serie af økologiske produkter så som brunchpølser og
bacon solgt under mærket Friland.
- Vi oplever en stigende efterspørgsel
efter økologiske produkter, og derfor er
det naturligt, at vi hele tiden udvikler os
og giver vores kunder flere muligheder,
siger foodservice konsulent Jesper Eggert.
En anden nyhed, der bliver lanceret på
messen i Bella Center, er en ny Porchetta
lavet af svinebryst og kryddersaltet kamfilet med rosmarin, timian og peber,
Et produkt som Danish Crown har
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store forventninger til, fordi der, ligesom
det er tilfældet med de nye økologiske
produkter, er tale om en nyhed, som rammer de ønsker, kunderne har til fremtidens mad.
Møre bøffer
Også når det handler om oksekød, var
der rig mulighed for at blive inspireret på
messen. Disponent Erling Jensen var en
af dem, der tog imod på Danish Crowns
stand, hvor han blandt andet serverede
smagsprøver på en række produkter med
navnet Tenderbeef.
- Vi er rigtig glade for at få muligheden for at servere smagsprøver til en lang
række kunder og vise, hvad vi kan. Vi er
meget stolte over vores produkter, og vi
oplever altid, at mange nye kunder får

en positiv overraskelse, når de smager
vores Tenderbeef første gang, siger Erling
Jensen.
Han oplever stadig, at nogle mennesker er skeptiske overfor store virksomheder og deres evne til at præsentere nye
spændende produkter.
- Netop derfor er det jo vigtigt, at
vi på en messe som den her giver folk
muligheden for selv at smage. Når det
handler om mad, er det bedste argument at give folk en smagsprøve og lade
dem selv vurdere produkterne. Det gør
vi på messen i Bella Center, og derfor er
jeg selvfølgelig glad for, at vi har rigtig
mange besøgende på vores stand indtil
nu, siger Erling Jensen.
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Sænkning af vægtgrænse
Vægtgrænserne for levering af slagtesvin før og efter påske sænkes, og andelshaverne
modtager et ekstra tillæg på 20 øre/kg i basisintervallet i uge 14 og 15.
Levering af slagtesvin inden påske bliver
fremrykket. Hensigten er at opnå en udjævning af de tre slagtedage, der mistes

på grund af helligdagene.
Fremrykningen betyder, at slagtekapaciteten udnyttes optimalt forud

for helligdagene, og at afhentningerne
hurtigere vil blive normaliseret efter
påskedagene.

Vægtgrænser og tillæg i perioden:

Uge

Vægtgrænse

Ændring

12

70 – 87,9

–

13

70 - 85,9

- 2 kg

14

70 - 83,9

-2 kg + 20 øre/kg

15

70 - 83,9

+ 20 øre/kg

16

70 - 83,9

påskeugen

17

70 – 85,9

2. påskedag + 2 kg

?

+ 2 kg

Nærmere information følger

Bemærk, at vægtgrænsen ikke nødvendigvis hæves efter uge 17. Forøgelse af vægtgrænsen kan komme i perioden fra uge 18 og frem mod sommerferien. Nærmere
information følger.

Bemærk venligst, at det er de normale
tilmeldingsfrister, der er gældende i
forbindelse med påsken. Det betyder for
eksempel, at svin, der skal tilmeldes til

SPECIALPRODUKTIONER
Englandsgrise
Englandsgrise B
Tungsvin
Italiensgrise
Salmonella niv. 3
Flexlevering
Alt ind/alt ud
Sektionsvislevering
Antonius
Bornholmergrisen
Frilandsgrise
Øko-grise

uge 17, kan have tilmeldingsfrist skærtorsdag.
Alle specialgrise følger vægtgrænseændringerne og noteringstillægget på

de almindelige svin bortset fra Sektions
vis, Antoniusgrise, Bornholmergrise,
Frilandsgrise og Økologiske grise, som får
direkte besked via mail eller brev.

VÆGTGRÆNSEÆNDRING
Følger alm. ændringer
Følger alm. ændringer
Følger alm. ændringer
Følger alm. ændringer
Følger alm. ændringer
Følger alm. ændringer
Ændrer ikke vægtgrænser
Får direkte besked
Får direkte besked
Får direkte besked
Får direkte besked
Får direkte besked
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Rejseholdet på ekstra kontrol
Veterinærrejseholdet gennemfører en ekstra kontrol, hvor
behandlingen af syge grise er i
fokus.

Veterinærrejseholdet vil fra nu af gennemføre en tematisk kontrolkampagne
i et antal slagtesvinebesætninger for
at kontrollere, om reglerne vedrørende
håndteringen af syge dyr, og dyr der er
tilskadekomne, overholdes. Rejseholdet
vil herunder kontrollere, om syge dyr hurtigst muligt gives en passende behandling, aflives eller tilses af en dyrlæge. Det
skriver Videncenter for Svineproduktion
på sin hjemmeside.
Kontrollen vil ligeledes fokusere på,
om syge/tilskadekomne dyr opstaldes i
henhold til deres behov i rigtigt indrettede sygestier.

ser, etableres der straks nye sygepladser
ved:
• At vurdere, om der er raske dyr i sygestien, der kan flyttes tilbage eller til
bufferstald.
• At vurdere, om der er syge dyr, som ikke
er i bedring og derfor bør aflives.
• At etableres flere sygestier.
Opdateret viden
Videncenter for Svineproduktions
vejledning omkring lovpligtige sygestier

er netop opdateret, og er indtil videre
udkommet på dansk. Vejledningen viser
præcist, hvordan indretningen af en
sygesti skal være, samt hvordan bl.a. underlaget og foderet skal være. Desuden
er der en guide til, hvornår en gris skal
indsættes i en sygesti.
Du kan læse guiden på www.vsp.lf.dk
under menuen Viden – Til staldgangen –
Lovpligtige sygestier

Svineproducentens pligt
Sygestier er lovpligtige, og der skal
altid være en sygeplads klar til indsættelse af grise, som har behov for at
blive behandlet. Erfaringer viser, at det
generelt er nødvendigt med mindst 2
pct. sygestipladser af det totale antal
stipladser.
Hvis der opstår mangel på sygeplad-

Duroc-kød fra Danish Crowns Guldrum på TV
LandTV, der sender to gange hver uge
på lokale TV-kanaler over hele landet,
satter i forrige uge fokus på det gode
grisekød. Udsendelsen bringer blandt
andet et længere indslag om Duroc-grisekød, som via Danish Crowns Guldrum
i Kolding finder vej til nogle af landets
bedste restauranter og slagterbutikker.
Du kan også se udsendelsen på nettet.
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Indslaget fra Guldrummet
begynder 9:18 min. og varer
til ca. 14:15 min.
Se udsendelsen på
Landbrug og Fødevarers
hjemmeside: www.lf.dk
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Husk at købe forsikring
En del har allerede købt og indsendt forsikringsbevis på produktansvarsforsikring til DC Ejerservice, men
mange mangler stadig at indsende.

Danish Crown har besluttet, at alle leverandører af grise til selskabet skal tegne
en produktansvarsforsikring. Forsikringen
skal være tegnet og forsikringsbeviset
indsendt til DC Ejerservice inden 1. april.
En del har allerede tegnet forsikringen,
men mange mangler stadig.
- Forsikringen skal være tegnet inden

1. april, så vi opfordrer andelshavere og
leverandører af grise til Danish Crown
om at få tegnet den påkrævede produktansvarsforsikring enten hos If via Danish
Crown eller gennem eget forsikringsselskab, siger Vagner Bøge, underdirektør i
DC Ejerservice.
Vagner Bøge understreger, at også de,

der selv har tegnet en produktansvarsforsikring skal sende forsikringsbeviset til
DC Ejerservice.

Orientering om produktansvarsforsikring
Flere andelshavere har kontaktet DC Ejerservice med forskellige spørgsmål vedrørende Danish Crowns
nye krav om produktansvarsforsikring. Her kommer de hyppigst stillede.

Hvis man har flere besætninger/leveran
dørnumre, hvordan beregner man så,
hvilken forsikringsgruppe man skal ligge I?
Forsikringsgruppen udregnes ved at lægge samtlige antal svin og søer sammen
fra alle besætninger/leverandørnumre.
 vis jeg ønsker at tegne produktansvars
H
forsikringen gennem et andet forsik
ringsselskab end den af Danish Crown
formidlede forsikring hos If, hvad skal
forsikringssummen så minimum være på?
Dækningssummen skal være på minimum 5 mio. kr. pr. skade og pr. år.
Jeg har selv tegnet en produktansvarsfor
sikring gennem et andet forsikringssel
skab med en dækning på 2 mio. kr. Hvad
gør jeg?
Du kan forhøje dækningen på din nuværende produktansvarsforsikring, så dækningen forhøjes til 5 mio. kr. Alternativt
kan du tegne den af Danish Crown formidlede forsikring hos If, der vil fungere
som supplerende forsikringsdækning.
Hvis jeg har tegnet produktansvarsforsik
ringer gennem både Danish Crown (If) og
hos et andet forsikringsselskab, hvilket
selskab dækker så i tilfælde af skade?

Hvis en leverandør har tegnet
produktansvarsforsikring både
i eget forsikringsselskab og
gennem Danish Crown (If), vil
leverandøren i første omgang
skulle søge skaden dækket af
sit eget forsikringsselskab. Hvis
skaden beløber sig til mere end
maksimumsdækningen hos
dette forsikringsselskab, vil
den resterende del af skaden
kunne dækkes af forsikringen
hos If. I dette tilfælde skal der
kun betales selvrisiko for egen
forsikring.
Dækker Ifs produktansvarsforsikring leve
ring af svin og søer til andre slagterier end
Danish Crown?
Nej, Ifs produktansvarsforsikring dækker
kun levering af dyr til Danish Crown.
Skal jeg tegne en produktansvarsforsik
ring, når jeg har tænkt mig at stoppe
med at producere grise, og de sidste grise
leveres midt i maj?
Ja, du skal forsikre dig. Det er et krav, at
alle svine- og so-leverandører til Danish
Crown er forsikret senest fra den 1. april
2011.

Jeg ved, at jeg udvider min besætning i
slutningen af forsikringsperioden. Hvor
dan finder jeg ud af, hvilken forsikrings
gruppe jeg hører til?
For at finde ud af, hvilken forsikringsgruppe, du hører til, skal du estimere,
hvor mange dyr du kommer til at sende
til slagtning i forsikringsperioden. Det er
det samlede antal slagtedyr, der afgør,
hvilken forsikringsgruppe du skal i.
Det kan ikke udelukkes, at DC Ejerservice har estimeret enkelte leverandørers
årsproduktion forkert, og det er derfor dit
ansvar at rette DC Ejerservice’ estimat og
selv placere dig i den forsikringsgruppe,
der passer til din årsproduktion i forsikringsperioden.
DC Update 7
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Slut med tomme stalde
Anmeldeordningen for fulde stalde træder nu i kraft. Det gør, at mange igen kan fylde staldene inden for
en eksisterende miljøgodkendelse og dermed øge indtjeningen til landbrug og følgeerhverv.

Anmeldeordningen for fulde stalde træder nu i kraft. Det gør, at mange igen kan
fylde staldene inden for en eksisterende
miljøgodkendelse og dermed øge indtjeningen til landbrug og følgeerhverv.
Anmeldeordningen vedrørende fulde
stalde er nu accepteret i forligskredsen
bag Husdyrloven. Når ordningen træder
i kraft midt i marts, bliver det muligt at
øge produktionen af slagtesvin inden for
landmandens nuværende miljøgodkendelse, hvis det kan påvises, at der ikke
sker en skade på miljøet.
- Den hidtidige praksis har ikke taget
hensyn til den positive miljømæssige
udvikling, som der for eksempel har
været inden for svinebranchen. Derfor
er vedtagelsen af anmeldeordningen
positiv, da den giver mulighed for at øge
produktiviteten og indtjeningen, uden
det skader miljøet, siger formand Lindhart B. Nielsen, Landbrug & Fødevarer,
Svineproduktion.
Halv million flere slagtesvin
Det er vurderingen, at det med den nye
ordning er muligt at producere op mod
en halv million flere slagtesvin årligt i
eksisterende stalde uden at øge miljøbelastningen.
- Alene svineproducenterne skønnes at kunne få en merindtjening på op
mod 100 mio. kr. årligt. Hertil kommer
fordelene på slagterier og i følgeindustrien, der kan være med til at sikre en
bedre indtjening og sikre omkring 350
arbejdspladser. Endelig er der tale om, at
man får mulighed for at indhente en tabt
dansk eksportværdi på 365 mio. kr., som
landet har hårdt brug for, siger Lindhart
B. Nielsen.
En central forudsætning for at få gavn
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af denne anmeldeordning er, at man
efter udvidelsen overholder afstandskravene i nuværende lugtvejledning, samt
at der på visse meget fosforfølsomme
arealer ikke må udbringes husdyrgødning.
Endelig skal anmeldelsen være indgivet
inden 31. december 2012, hvorefter det
ikke længere er muligt at bruge denne
ordning.
Skift i dyretyper
Ved skift i dyretyper forstås skift mellem
dyretyper uden en samtidig udvidelse
af antal dyreenheder og uden samtidig
godkendelsespligtige ændringer af staldanlæg. Ved skift i dyretyper, forstås skift
indenfor følgende dyregrupper:
Svin: slagtesvin, smågrise og søer
Kvæg: kvier, småkalve, slagtekalve mm.
(malkekvæg, ammekøer, heste samt
geder, får og andre drøvtyggere)
Fjerkræ: slagtekyllinger, høns mm.
Mink: mink
Det forventes ikke muligt at anmelde
skift mellem de anførte dyregrupper.
Dog forventes det, at man kan skifte :fra
dyregrupperne svin, fjerkr æ og mink til
kvæg, kvier, småkalve, slagtekalve.
Et skift i dyretyper er kun muligt, hvis
der ikke sker en forøgelse af de væsent-

ligste miljøfaktorer som kvælstof- og
fosforudskillelse, lugtemission og ammoniakemission.
Ved skift i dyretype må der ikke
foretages bygningsmæssige ændringer af staldanlæggene, som vil kræve
godkendelsespligt. Inventaret må dog
gerne udskiftes jf. de almindelige regler
for bagatelgrænser, og anmeldelsen kan
kombineres med anmeldeordningen til
dyrevelfærdsmæssige ændringer, således
at den form for mindre tilbygninger også
kan gennemføres uden godkendelsespligt.
Hvilke begrænsninger er der:
1. Slagtesvin har større lugtemission
pr. DE end søer. Det gør, at der ikke kan
byttes lige over. Lugtmæssigt vil 1 DE
sohold rundt regnet svare til ca. 0,75 DE
slagtesvin.
2. Ændringen skal holdes inden for eksisterende bygningsmæssige ramme, og
der må kun være tale om udskiftning af
inventar. Hvis der ændres i gulvkonstruktion (gødningssystem), udløser det krav
om miljøgodkendelse.
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Noteringer de sidste fire uger
Kr.

svin

søer

9,8

9,6

9,6

9,6

10

Svin
Udsættelserne er nede på en kvart arbejdsdag i
gennemsnit, og tilmeldingerne er moderate.
Søer
Der er en pæn tilmelding til denne uge, og der
udsættes cirka et par hundrede søer.

6,2

6,0

6,0

6

6,0

8

Slagtesituationen

4
2

8

9

10

11

uger

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

Markedsanalyse
- svinekød
P.O. kontrakterne er nu ved at være fyldt op, men samtidig ser
vi et mindre udbud på det europæiske marked, der er med til at
fastholde prisen. Skinkerne ligger fortsat prismæssigt forholdsvis
lavt. For kamme ser vi et uændret marked, og det samme gælder
backs til det engelske baconmarked. For 3. landene er afsætningen uforandret, men samlet set tilfredsstillende.
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Lorenz Hansen ser lyst på fremtiden
Fremtiden tegner lys for salget
af dansk oksekød, også selvom
tilskuddet fra EU falder de kommende år. Det mener direktør
i Oksekødsdivisionen, Lorenz
Hansen.

Lorenz Hansen havde gode nyheder med,
da han holdt indlæg om fremtidsmulighederne for salget af okse- og kalvekød
på årets kvægkongres i Herning. Ja,
faktisk ser direktøren for Oksekødsdivisionen ingen grund til pessimisme overhovedet, også selvom handyrpræmierne
reduceres, og den samlede støtte fra EU
kommer til at falde i de kommende år.
- Selvfølgelig er det træls, at støtten
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bliver mindre. Men når det er sagt, så er
jeg sikker på, at både producenterne og
slagteriet nok skal klare den. Situationen
for oksekød har aldrig været så god som
nu, siger Lorenz Hansen.
Mangel på oksekød
Sagen er nemlig den, at det går rigtigt
godt med salget af dansk oksekød. Den
gennemsnitlige afregningspris var i 4.
kvartal 2010 2.09 kr. højere end i samme
kvartal 2009. Faktisk regner Lorenz
Hansen med, at gennemsnitsprisen for
oksekød i hele 2011 kommer til at ligge 1
kr. højere end sidste år.
Årsagen til de stigende priser er
mangel på oksekød på det europæiske

marked kombineret med en kraftig stigning i priserne på oksekød fra 3. verdenslande. Samtidig arbejder Danish Crown
ihærdigt på at produktudvikle og forædle
produkterne, så de flytter længere frem i
værdikæden.
- Vi er begyndt at sælge semi- og
helforædlede produkter til slagtere rundt
om i landet som for eksempel skåret
kalvelever og saltede tunger. Det er vores
opfattelse, at der er rigtig god fremtid i
de forædlede produkter, og vi har kun set
begyndelse på det her forretningsområde, siger Lorenz Hansen.
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Gode erfaringer
med krydsningskalve
Inden udgangen af marts har Danish Crown muligheden for at danne sig et overblik over, hvor mange køer,
der er drægtige med en krydsningskalv i ”krydsningskalveprojektet”.

Knap 50 mælkeproducenter har i perioden 1. oktober sidste år til 1. februar i år
insemineret en del af deres køer, Jersey
eller HF, med sæd fra Limousine og Belgisk Blåhvidt fra Viking Genetics.
- Vi forventer cirka 900 krydsningskalve, oplyser Ejvind Kviesgaard, projektansvarlig i DC.
Afsættes i Frankrig
Tre slagtekalveproducenter er fra starten
af juli og godt et år frem klar til at opfede
de krydsningskalve, der er kommet ud af
insemineringerne. Kalvene skal være under otte måneder ved slagt. Det skyldes,
at dyrene skal slagtes inden de bliver otte
måneder. for at kødet kan leve op til EU’s
kalvekødsdefinition.
Fra februar 2012 og fire måneder
frem vil Danish Crown slagte dyrene og

omsætte dem i Europa, formodentlig
primært i Frankrig.
Danish Crown afholder i projektet
omkostningerne til indkøb af småkalve,
opfodring og slagtning, og Danish Crown
beholder også værdien af slagtedyrene
efter salg.
Evig jagt på indtjening
Årsagen til projektet er at finde nye
afsætningsmuligheder for kalvekød,
men også give mælkeproducenten og
slagtekalveproducenten mulighed for at
øge indtjeningen.
- Kalvekød af den rigtige kvalitet er
en efterspurgt vare. Vi har på hjemmemarkedet haft gode erfaringer med vores
kalvekoncept ”Dansk Kalv”. Konceptet
har været med til at nedbringe eksporten
af kalve, og forbrugerne har fået øjnene

op for den gode smagsoplevelse. Derfor
håber vi, at det nye kalveprojekt styrker
vores position uden for landets grænser
samtidig med, at det gerne skulle forbedre producenternes økonomi, siger Lorenz
Hansen, direktør i Oksekødsdivisionen.
Projektperioden for insemineringer er
afsluttet, men Oksekødsdivisionen håber
på, at mange mælkeproducenter vil fortsætte med krydse med kødkvæg-sæd.
Det er nemlig opfattelsen, at markedet
for krydsningskalve også fremover vil
være interessant.

Tilmelding af Kødkvægsungtyre og -kvier
Husk at tilmelde dyr til Danish
Crown i kategorien ”Ungtyr kødkvæg
under 24 mdr.” og ”Kvie kødkvæg”. Det
kan ske via Landmandsportalen og servicetelefonen, og det bedes oplyst ved
tilmeldinger direkte til slagterierne.
- Kødkvægsungtyre afsættes typisk
til Sydeuropa som halve kroppe. Vi
har brug for at få oplyst, om det er
kødkvægsungdyr tidligere, end når de

hænger i kølerummet på slagteriet,
siger Ejvind Kviesgaard fra Oksekødsdivisionen.
Informationen vil give sælgerne
i Sydeuropa en større chance for at
sælge dyrene til toppris. I de kommende måneder har Oksekødsdivisionen
erfaringer med, at det er svært både at
vurdere antallet og fastholde priserne,
hvis ikke landmanden ved tilmeldingerne oplyser, at dyrene er kødkvæg.

Kødkvæg er ikke nogen klar definition,
men den type, som sælges til Sydeuropa, er fra klasse 7-8 og opefter.
Derfor vil mange krydsninger også
have denne form og må gerne tilmeldes som kødkvægs-ungdyr, oplyser
Ejvind Kviesgaard.
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DANISH CROWN
DC EJERSERVICE

Den direkte vej er altid den korteste. Men hvem er det nu lige, jeg skal tale med? Det er vores
hensigt at løse de daglige opgaver så let og effektivt som muligt med det bedste resultat.
Derfor finder du her navn, oplysninger og ansigt på dine kontaktpersoner i Danish Crown.

VI SIDDER KLAR VED TELEFONEN:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.00

HERNING - 89 19 24 00

HOLSTEBRO - 89 19 28 50

EJVIND KVIESGAARD
Tlf. 89 19 24 37
Mobil 21 68 94 21
ejkv@danishcrown.dk

FRANK ANDREASEN
Tlf. 89 19 28 51
Mobil 24 79 64 90
fran@danishcrown.dk

ERLING JOHNSEN
Tlf. 89 19 24 46
Mobil 20 48 72 85
erjo@danishcrown.dk

EVA CULMSEE
Tlf. 89 19 28 55
eca@danishcrown.dk

TØNDER - 89 19 32 70

ÅLBORG - 89 19 26 60

PER S. KNUDSEN
Tlf. 89 19 32 71
Mobil 20 53 31 33
pskn@danishcrown.dk

PALLE D. SØRENSEN
Tlf. 89 19 26 61
Mobil 29 49 03 35
pds@danishcrown.dk

KURT BRADE
Tlf. 89 19 32 72
Mobil 20 46 29 33
ktb@danishcrown.dk

Tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger, mv.
www.landmandsportalen.dk og klik ind på Danish Crown eller
Landmandsservice 7013 3131, eller
ring til slagteri/ Friland 8919 2763
Oplysninger om priser, markedsforhold mv.
www.danishcrown.dk\landmand og www.friland.dk
Servicetelefon 7010 1919 eller
DC Ejerservice på nærmeste slagteri, Herning eller Friland.

Bestilling af øremærker
7015 1333
Nødslagtninger
Henvendelse til nærmeste slagteri.
Tilmelding af døde dyr – DAKA
7022 5544 eller 8795 9222

Tilmelding af kreaturer senest torsdag klokken 13.00 til kommende uge.
Afhentning af akutte dyr eller til indeværende uge - ring direkte til slagteriet.
Tilmelding af kreaturer til Friland dog senest onsdag klokken 14.00.
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Kreaturer SKAL afblødes
Alt for mange dyr aflives ikke korrekt ude på besætningerne. Ny
skærpet indsats skal rette op på problemet.
Alt for mange kvægbrugere afliver ikke
deres dyr korrekt ude på besætningerne.
Det viser en stikprøveundersøgelse
foretaget på Daka af KU-Life i sommeren
2010.
Når landmænd afliver deres dyr
hjemme på besætningen, for eksempel
på grund af sygdom, skal det foregå
ved at bedøve dyret med boltpistol for
bagefter at skære halspulsåren over for
at afbløde dyret, så døden indtræffer,
hurtigt, effektivt og smertefrit.
Skuffet formand
Men KU-Life’s undersøgelse viser desværre, at 39 pct. af alle kalve og 9 pct. af
alle køer ikke var afblødt efter at være
blevet skudt med boltpistol. Et overraskende resultat, da Fødevarestyrelsens
kontrol fra 2010 ikke fandt ét eneste
tilfælde af ukorrekt aflivede dyr.
Formand for Danish Crowns kreaturudvalg, Peder Philipp, er da også ganske
skuffet over de nye oplysninger:
– Fra at betragte problemet som løst,
sætter vi nu øjeblikkeligt nye undersøgelser og tiltag i søen, og denne gang
vil vi sørge for en virkelig systematisk
opfølgning. Vi skal ned på utroligt få tilfælde i løbet af meget kort tid, slår Peder
Philipp fast.

I disse dage iværksættes en ny undersøgelse på Daka, som bliver fulgt op om
tre måneder og igen om seks måneder.
Herefter vurderes behovet for yderligere
tiltag.
Aflivning skal tages alvorligt
Når dyret skydes med boltpistol, er det
reelt kun bedøvet. Derfor skal halspulsåren skæres over med en skarp slagtekniv straks efter, at dyret er skudt. På
den måde afbløder det, og man er sikker
på, at døden indtræffer. Afblødningen
kan eventuelt gøres udendørs over en
rist.

– Hvis et dyr KUN aflives med boltpistolen, er der risiko for, at det vågner
op igen, og det er stærkt kritisabelt rent
dyrevelfærdsmæssigt, siger formand
for Danish Crowns kreaturudvalg, Peder
Philipp og fortsætter:
- Derfor skal der styr på det nu, og det
vil sige afblødning hver gang!

Afregning efter værdi
Orientering: I perioder modtager
Danish Crown enkelte kalve, som vejer

meget lidt. Enkelte dyr endda under
100 kg. De ungtyre og kviekalve under

140 kg afregnes efter værdi og ikke
efter den gældende notering.
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KreaturNOTERINGEN
Formkode
Dansk Kalv
Fra 160 Kg.

14
E

11
U

8
R

5
O

2
P

Uge 10
Ændr.
Øre/kg

Tillæg på kreaturer til Friland
Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg

Ungtyre u/12mdr.

26,40

26,40

26,40

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.
160 Kg.
25,20 24,00 23,40
260 Kg.
27,65 26,45 25,75
340 Kg.
27,65 26,45 25,75
400 Kg.
25,95 24,25 23,30
Tyre på 24 mdr. og derover
18,15
17,10

24,90

22,50
24,20
22,45
21,00

-

19,30
21,50
19,75
17,80

-

Kvier og Stude

-

2,10 1
Variabelt tillæg

4,25 1

Kontrakttillæg*

1,80 1

Køer

2,75 1

Restgruppe

1,50 1

Frilands-koncepter

Tilæg til DC-notering

Kategori

16,05

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
27,65 25,55 23,45

15,00

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.
25,00 23,50 22,00
300 Kg.
21,80 20,30 18,80
240 Kg.
17,90 16,40 14,90
180 Kg.
17,00 15,50 14,00

12,65

21,35

20,50
17,30
13,90
12,70

-

Friland Kødkvæg
(75% race)

18,40
17,00
15,70
13,70

18,15
15,00
13,20
12,40

Kr./kg

Friland Limousine Unik

-

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.
26,10 24,15 22,30 20,60
300 Kg.
25,85 23,75 21,65 19,55
240 Kg.
25,05 22,95 20,85 18,75
180 Kg.
22,55 20,45 18,25 16,25

-

Variabelt tillæg

1,50 1

Kontrakttillæg*

1,00 1

Variabelt tillæg

1,50 1

*) Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med
variabelt tillæg + kontrakttillæg
1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefine
rede kvalitetskrav

-

* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
Linær vægtafregning - Under/over laveste/højeste vægt medfører uændret pris

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.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
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Uge 10

samt administrationen:
Herning 8919 2400 • Friland 8919 2763

TULIP

Tulip gennem nøglehullet
Antallet af produkter med det
grønne nøglehulsmærke stiger
støt. Også hos Tulip, der har cirka
80 nøglehulsmærkede produkter

1045. Sådan lød status, da analysefirmaet Nielsen for nyligt undersøgte
antallet af nøglehulsmærkede produkter
i den danske detailhandel. 38 af dem
er produceret af Tulip og dækker blandt
andet over en lang række pålægsprodukter, leverpostejer og frikadeller. Derudover
har Tulip 39 nøglehulsmærkede produkter
i sit foodservice-sortiment til storkøkkener, kantiner, institutioner og så videre.
- Vi har længe arbejdet med at reducere indholdet af fedt i vores produkter.
Derfor er nøglehulsmærket en stor fordel
for en virksomhed som Tulip. Det giver
forbrugerne en mulighed for at vælge
sundt uden at skulle læse hele varede-

klarationen, siger Tulips innovations og
marketingdirektør, Karen Østergaard.
Smagen det vigtigste
Hun understreger samtidig, at smagen
selvfølgelig er afgørende, og derfor giver
det kun mening at producere nøglehulsmærkede produkter, der også smager
rigtigt.
- Det giver ingen mening at lave nøglehulsmærkede produkter i køledisken,
hvis forbrugerne alligevel fravælger dem,
fordi de ikke lever op til forventningerne
om, hvordan de skal smage, siger Karen
Østergaard.
Sund udvikling
Derfor tager det også tid at udvikle de
produkter, som fremover kan få nøglehulsmærket.
- Vi udvikler hele tiden vores produk-

ter, og derfor er det også naturligt, at vi
løbende skærer ned på mængden af fedt,
og på den måde får flere produkter der
lever op til kriterierne for nøglehulsmærket, siger Karen Østergaard.
Hun nævner blandt andet udviklingen
af nye pølser som eksempel.
- Pølser er et godt eksempel på en
produkttype, der er svær at få til at leve
op til kravene for nøglehulsmærket. Men
det er lykkedes, og derfor har jeg svært
ved at forestille mig, at der findes typer
af fødevarer, hvor vi ikke kan udvikle en
nøglehulsmærket variant, siger Karen
Østergaard.

Tulip TimeOut foran gennembrud
2011 skal være året hvor 6-års
fødselaren Tulip TimeOut for
alvor slår igennem i Danmark - og
udsigterne er gode.

Tulip TimeOut kan i denne uge fejre seks
års fødselsdag, og potentialet for kæden
er stort.
- 2011 er det år, hvor Tulip TimeOut
skal have sit store gennembrud. Vi har
opnået et løft både på image og kvalitet,
og vi har nogle meget dygtige forpagtere,
som kan være med til at udvikle kæden,
siger direktør i TFC Fast Food, Christian
Petersen.
Han understreger, at Tulip TimeOut i
dag har et koncept, der fungerer, hvilket
er afgørende i en periode, hvor fast
food-markedet skal gennem et udskilningsløb. Om 10 år vil der være 10-15 pct
færre forretninger, end i dag, og derfor er
det vigtigt at stå med en række stærke

forretninger, som kan overleve det udskilningsløb – og det gør Tulip TimeOut,
vurderer Christian Pedersen:
- Forbrugernes kendskab til TimeOut
er stadig ikke ret stort, men holdningen
er meget positiv blandt dem, der kender
kæden.
Og netop ordet kæde er afgørende for
direktøren.
- Vi ser en klar tendens til, at det er
kædekoncepter, der vinder frem. Derfor
laver vi også en klar prioritering, når en
forpagter stopper. Er det en god forretning med stort potentiale, gør vi den til
en del af Tulip TimeOut. Ellers vælger vi i
mange tilfælde helt at lukke.
Fire ben
Det betyder, at 6-årige TimeOut løbende
kan vokse sig større, hvilket også giver
mulighed for øget markedsføring.
- I dag har vi 15 butikker og fire på vej.

Planen er, at vi skal op på mindst 30. Det
giver mulighed for at bruge flere penge
på kampagner, der kan styrke konceptet
yderligere og gøre det nemmere at finde
gode forpagtere. Jo mere kendt en kæde
er, jo nemmere er det. Det billede er helt
tydeligt, siger Christian Petersen.
Og han har da også køreplanen klar til
fremtidens fast food-butik.
- I dag hviler Tulip TimeOut på tre ben.
Burgere, pølser og sandwich. Men det er
vigtigt, vi får bygget et fjerde ben på i
form af sundere fast food. Det arbejder
vi på at udvikle, og jeg har store forventninger til, at Tulip TimeOut kan placere
sig i en førerposition på det område, siger
Christian Petersen.
Han er derfor ikke i tvivl om, at ugens
fødselar vil vokse sig stor og stærk og
allerede om få år vil være i stand til at
markere sig.
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Nyt udleveringssted
for returgrise
i Ålborg

Fra uge ni skifter udleveringsstedet
for returgrise og standardgrise fra
Tulip i Ålborg til kreaturslagteriet
i Ålborg.

Af praktiske årsager har Danish Crown besluttet at flytte udleveringssted for standardgrise og returgrise (egen gris). I stedet
for at udlevere grisene fra Tulip i Ålborg bliver
de fra uge ni udleveret fra Kreaturslagteriet i
Ålborg på adressen:
Svenningevej 1
9220, Ålborg Ø
tlf: 89 19 26 60

WULFFMORGENTHALER

© Wulffmorgenthaler - Af Mikael Wulff og Anders Morgenthaler.

Selvom udleveringsstedet skifter, er alt
andet vedrørende retur- og standardgrise
som hidtil. Der kan vælges mellem at købe en
standard gris i ekstra god spisekvalitet, eller
man kan vælge at modtage sin egen gris.
Graden af partering vælger du selv.

Priser og partering
Uden
partering

Grovpartering

Luksuspartering

Standardgris

185 kr.

215 kr.

360 kr.

Egen gris

360 kr.

405 kr.

575 kr.

