GOD START PÅ
LINEÆR VÆGTAFREGNING
Læs mere side 12

JANUAR 2010

DC LOGISTIK I PRAKSIS
NYE OG ENKLE REGLER GØR DET NEMMERE AT FYLDE ET HELT LÆS

Læs mere på side 5

NYT FRA KONCERNEN

DC HAR SÆNKET KONTRAKTRENTEN TIL 3 PROCENT
Danish Crown sænkede i starten af
december den lave kontraktrente med
0,5 procentpoint til 3,0 procent for at
øge likviditeten ude hos producenterne.
Danish Crown har en meget stærk
finansieringsbase, som således kommer
andelshaverne til gode i form af attraktiv finansiering af smågrisekontrakter.
Tilbuddet gælder også i forbindelse
med finansiering af integrerede besætninger, hvor der er sikkerhed for, at
tredjepart ikke har pant i besætningen.

Målet er at få flere stalde fyldt op med
smågrise, lyder det fra den administrerende direktør Kjeld Johannesen.
- Vi kan se, det gør en forskel at
tilbyde ejerne en attraktiv finansiering.
Efter vi satte renten kraftig ned i maj
måned, da finanskrisen var på det
højeste, er vores kontraktfinansiering
af smågrise blevet tredoblet - og vi
ser gerne en fortsat stigning, da den
lave rente kan medvirke til en bedre
økonomi i slagtesvineproduktionen,

KONSTITUERING AF DANISH CROWNS BESTYRELSE
Danish Crowns bestyrelse har holdt det første bestyrelsesmøde efter valgene til repræsentantskabet i forbindelse
med kredsmøderne i december. På mødet konstituerede
bestyrelsen sig med Niels Mikkelsen som formand og Erik
Bredholt som næstformand.
Den samlede bestyrelse ser nu således ud:
Niels Mikkelsen, formand
Erik Bredholt, næstformand
Erik Larsen, gårdejer
Palle Joest Andersen, gårdejer, nyvalg
Peder Philipp, gårdejer
Asger Krogsgaard, gårdejer
Hans K. Hansen, gårdejer
Cay Wulff Sørensen, gårdejer, nyvalg
Peter Fallesen Ravn, gårdejer
Niels Buhl, gårdejer
Torben Lyngsø, medarbejder, nyvalg
Tom Jensen, medarbejder, nyvalg
Søren Tinggård, medarbejder
Jeff Olsen Gravenhorst, eksternt medlem, ny
Søren Bach, eksternt medlem, ny
Læs også om de nye medlemmer af repræsentantskabet
på www.danishcrown.dk/landmand
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siger Kjeld Johannesen, der fortæller,
at kontraktrenten er blevet mere end
halveret siden starten af februar, hvor
den lå på 7,0 procent.
Den lave rente trådte i kraft den 7.
december og omfatter alle kontrakter,
der indgås frem til 1. juli 2010. Herefter
vil der igen blive taget stilling til renteniveauet.
Har du spørgsmål angående
kontraktrenten, kan du kontakte DC
Ejerservice på 8919 1920.

SNEEN STOPPEDE SÆBY
SNEEN GAV ONSDAG MORGEN STORE PROBLEMER I NORDJYLLAND, OG DET BETØD, AT DER IKKE BLEV SLAGTET I SÆBY FRA
MORGENSTUNDEN.

Kun få medarbejdere nåede frem gennem snemasserne,
og det var heller ikke muligt at få hverken svin eller søer
frem til slagtning. Lastbilerne, der afhenter færdigvarer på
afdelingen, var strandet længere sydpå.
Også afdelingerne i Herning, Esbjerg og Horsens blev
ramt af det kraftige snevejr. Her blev der slagtet for reduceret kraft.

Billedet er fra afdelingen i Sæby.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

NY FORSKNING KAN FORBEDRE KØDKVALITET
Man kan ikke vide det på forhånd. Det
er først, når grisen er slagtet, og kødet
hænger på kroge, at man med sikkerhed
ved, om man har fat i en gris med høj
kødkvalitet.
I november måned blev der holdt en
konference i Tyskland, hvor status på
de forskellige forskningsresultater i EUforskningsprojeket, Q-porkchains, blev
gennemgået.
Danish Crown har sammen med en
lang række kødproducenter stillet kød til
rådighed for projektet, hvor man i to og
et halvt år har arbejdet på at forudsige,
hvordan man kan definere kødkvaliteten
på en gris, der stadig er i live.
Og måden, man kan forudsige
kvaliteten på, er ikke ved at kigge i en
krystalkugle, men derimod ved at finde
en bio-markør, altså en indikator så som
et gen eller enzym, der kan have afgørende betydning for smag, konsistens og
udbytte ved forarbejdning.

Sortér svin ved slagtning
I forskningsprojektet arbejder man også
på at finde en metode, så kødets pHværdi kan defineres lige efter slagtning.
Normalt går der op til 22 timer, inden
man kan måle den endelige pH-værdi.
- Hvis vi får mulighed for at få et
godt skøn for den endelige pH-værdi ved
slagtning, kan vi lettere sortere kødet,
så landet, der ønsker en høj pH-værdi,
kan få det. Det vil have en afgørende

betydning for salget af skinker til blandt
andet Frankrig og Italien, fordi de netop
efterspørger en særlig høj pH-værdi, siger
Birthe Pedersen fra DC Ejerservice.
Det er endnu ikke helt sikkert, hvordan
man kan definere kødets pH-værdi ved
slagtning. Men der er to og et halvt år tilbage af Q-porkchains-projektet, og man
forsker fortsat i at finde gener og andre
bio-markører, der er med til at give vished
om, hvad der bestemmer kødkvaliteten.

Forskning i gode egenskaber
- Vi forsker i gener, proteiner og metabolitter, og vi har fundet ud af, at nogle
geners udtryk er relateret til, hvordan
kødkvaliteten bliver. Hvis man så ved
hjælp af en lille muskelprøve, kan identificere de grise med høj kødkvalitet, så
kan man dels avle på dem og få en hel
besætning af høj kvalitet eller sorterer
grise efter kødkvalitet på slagtelinjen,
siger forskningsprofessor i muskelbiologi
og kødkvalitet Niels Oksbjerg. Han har
været med fra projektets begyndelse.
Niels Oksbjerg gør det klart, at man
allerede har fundet frem til nogle gener,
der har indflydelse på kødet.

DC Update 3

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

ÅRETS JULESKIB TIL RUSLAND
Navnet på skibet afslørede næsten
destinationen. Novaya Zemlya stod der
med store bogstaver i stævnen. Skibet lå
før jul i Østhavnen i Aalborg, hvor trucks
kørte i zig-zag mellem containere og
paller med kødkasser fra Danish Crown. I
alt skulle knap 105.000 kasser skal lastes
– eller 2.431 ton nakker, bove, skinker,
forender og lidt diverse. Målet var Skt.
Petersborg i Rusland. Og skibet skulle
være fremme inden jul, forklarer eksportchef Jens Rahbek fra Danish Crown.
- Det blev årets sidste skib. Fyldt med
julemad til russernes jul, der ligger i den
anden uge her i det nye år. Det er næsten
blevet en hel tradition, at vi sender et
juleskib af sted, siger Jens Rahbek.
Danish Crown sender løbende varer til
Rusland med skib, lastbil og containere.
Men eksporten har de seneste par år
været påvirket af, at tre slagterier har
været udelukket fra at eksportere til det
attraktive marked.
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- Vi har for nylig fået genåbnet
slagterierne i Blans, Herning og Sæby,
og det betyder, at vi forhåbentligt kan
øge vores eksport betragteligt. Hvis alt
går optimalt måske til niveauet for to år
siden, siger Jens Rahbek, der fortæller,
at eksportkvoterne til Rusland netop er
blevet færdigbehandlet. Derfor har han
store forventninger til salget de kommende måneder.
Rusland har altid været et vigtigt
højprismarked for Danish Crown. Og for
nylig blev det fejret, da Moskva-kontoret
havde 15 års fødselsdag.
- Vi har løbende udvidet vores
tilstedeværelse i Rusland og har i dag
væsentlige kunder inden for både detail
og processing. Vi har et godt renomme
og kunderne er meget tilfredse med vores produkter. Samtidig oplever vi dog en
stigende konkurrence fra både europæiske og oversøiske konkurrenter, lyder det
fra Jens Rahbek.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

DC LOGISTIK I PRAKSIS
NYE OG ENKLE REGLER GØR DET NEMMERE AT FYLDE ET HELT LÆS
Vinterkuldens frost hænger ikke kun fast
i græsstråene rundt om gården, Lillebjerg, der ligger vest for Holstebro. Den
sætter sig også i fingrene og kinderne,
der får en svag rød farve.
Selv om Bodil Østerby kun er iført
bukser og t-shirt, er det eneste, der er
rødt på hende, den plade hun holder
i hånden, der skal drive grisene ind i
lastbilen. I løbet af lige knap ti minutter,
er de 157 læsset, og lastbilen er på vej til
Horsens.
- Det er noget, man får varmen af,
det her, siger hun og smiler til sin mand,
Carsten Østerby, der står på den hårde
jord. Sammen driver de gården, hvor de
årligt producerer cirka 6000 slagtesvin og
knap 3000 smågrise.
Fleksibel afhentning
Ægteparret er godt tilfreds med forenklingen af DC Logistik, der blev gennem-

ført for nylig og som nu betyder, at alle,
der kan fylde et helt læs, dog mindst 145
svin, bliver præmieret.
Så i stedet for at levere 206 grise den
ene uge og 90 grise i ugen efter som de
gjorde tidligere, har de nu valgt at levere
156 eller 157 grise hver uge. Det passer
med vognmandens vognstørrelser.
- Vi er samtidig gået over til rullende
tilmelding. Så nu melder vi til, når vi har
grise nok til et helt læs, fortæller Carsten
Østerby.
Både han og Bodil Østerby er også
glade for, at afhentningstidspunktet kan
varieres alt efter deres behov, så grisene
bliver hentet lige, når det passer dem.
Det har ikke været nødvendigt at foretage nogen investeringer på gården for at
tilpasse produktion til de nye regler.
Ressourcer udnyttes godt
Også hos planlægger og direktør Viggo
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NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

Gade fra Vestjysk Dyretransport er der
tilfredshed med forenklingen af DC
Logistik.
- Vi skal som vognmænd hele tiden
tilpasse os landbruget og på denne
måde, får vi udnyttet ressourcerne bedst
muligt. Vi har forskellige vognstørrelser,
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og kunderne har længe ønsket at benytte
de mellemstore vogne. Det er muligt nu.
Det er specielt smart, at landmændene
kan kombinere vognstørrelse med den
rullende tilmelding, så pladsen bliver
udnyttet til fulde hver gang, siger Viggo
Gade.

Han mener, at fleksibiliteten har
været med til at gøre hans kunder mere
tilfredse, og selv har han ikke oplevet,
de store udfordringer i forbindelse med
justeringen af DC Logistik.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

MEDDELELSE FRA VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

OVERHOLD 30 DAGES TILBAGEHOLDELSESTID
restriktioner mod restkoncentrationer af tetracykliner. Sådanne svin og
opskåret kød heraf skal derfor holdes
helt adskilt fra andre svin og andet
kød.
Opmærksomheden skyldes en
række nylige tilfælde, hvor slagteriet
har fået problemer med producenter
som ikke overholder den af branchen
fastsatte forlængelse af tilbageholdelsesfristen på 30 døgn for tetracykliner.

Videncenter for Svineproduktion,
Landbrug & Fødevarer er af slagterierne blevet gjort opmærksom
på, at det er forbundet med meget
store gener for eksportslagterierne
at håndtere og slagte svin, som ikke
overholder den brancheindførte 30
døgns tilbageholdelsesfristen for
tetracykliner.
Årsagen hertil er, at kød fra
sådanne svin ikke kan eksporteres
til det russiske marked på grund af

Videncenter for Svineproduktion
skal derfor opfordre alle svinedyrlæger til at være opmærksomme
på problemstillingen og undlade at
ordinere tetracyklinholdige præparater til slagtesvin den sidste måned før
slagtning. Slagterierne har tilsvarende henledt deres leverandører om
forholdet og opfordret til at være
opmærksom herpå.

MEDDELELSE FRA LANDBRUG & FØDEVARER

NY KODE FOR SVIN MED SLAGMÆRKER
Fødevarer har besluttet, at fra 2010
skal skader efter vold og slagmærker
registreres af slagteriernes veterinærkontrol med bemærkningskoden
" slag svin ".
Ændringen, som træder i kraft fra

Den seneste tids øgede fokus på vold
mod svin i form af slag fører nu til, at
der indføres en ny kode på slagterierne for slagmærker. Koden hedder
"slag svin".
Fødevarestyrelsen og Landbrug &

det nye år, betyder, at såvel Fødevarestyrelsen, som slagterierne målrettet kan følge op på leverandører, der
har leveret mange svin registreret
med slag.
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Læs den udvidede svinenotering her:
www.danishcrown.dk/svinenoteringen
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NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN
MEDDELELSE FRA LANDBRUG & FØDEVARER

SALMONELLAHANDLINGSPLAN IV FOR SVIN

VÆR OPMÆRKSOM PÅ HVAD DE NYE REGLER
KOMMER TIL AT BETYDE FOR DIG
Den nye salmonellahandlingsplan IV
træder i kraft den 14. januar 2010. Planen
indeholder følgende ændringer i for-hold
til den forrige plan:
1. Alle svinebesætninger får en salmonella-status, og den skal oplyses ved salg
af dyr til levebrug og være tilgængelig
på hjemmesiden www.spf-sus.dk
2. Nye regler for kortlægning ved stibundsprøver i sobesætninger
3. Skærpelse af grænsen for niveau 3
og justering af salmonella-fradrag i
slagtesvinebesætninger
Salmonella-status for svinebesætninger
Alle svinebesætninger får tildelt en salmonella-status, som skal oplyses, når der
sælges dyr til levebrug. Besætninger, der
ikke sælger dyr til levebrug, får af praktiske grunde også en salmonella-status, da
det ikke er muligt at skelne de forskellige
besætningstyper med tilstrækkelig sikkerhed i CHR-registeret.
Begrundelsen for at salmonella-status
skal oplyses, er at handel med grise, der
er inficerede med salmonella-typerne
Typhimurium, Derby eller Infantis, er den
primære årsag til spredning af Salmonella. Undersøgelser har vist, at besætninger, der er positive for disse typer, ofte
forbliver positive gennem flere år. I kraft
af at der i disse besætninger kan påvises
bakterier i lange perioder, giver udtagning
af nye gødningsprøver i disse besætninger ikke ny viden om salmo-nellaforekomsten. Derfor skal besætningernes

salmonella-status fremover deklareres
på baggrund af de eksisterende data fra
de seneste fem år, dvs. ud fra resultater
af gødningsprøver fra besætningen og
kødsaftprøver fra evt. tilhøren-de slagtesvinebesætning.
Tre kategorier
Besætningerne deles ind i tre kategorier:
Hvis der ikke er fund af Salmonella i
gødningsprøver eller en tilhørende slagtesvinebesætning i niveau 2 eller 3, får
besætningen negativ salmonella-status
(A).
Hvis der er påvist Salmonella i
gødningsprøver, eller hvis en tilhørende
slagtesvinebesætning er, eller har været,
i niveau 2 eller 3, får besætningen en
positiv salmonella-status.
De positive besætninger deles ind i to
undergrupper efter hvilken salmonellatype, der er fundet i besætningen. Det
skyldes, at der er særlig fokus på de tre
salmonella-typer, som er betydende ved
handel med grise, nemlig Salmonella
Typhimurium, Derby og Infantis. Hvis en
af disse tre salmonella-typer er påvist
i besætningen, eller hvis en tilhørende
slagtesvinebesætning er eller har været i
niveau 2 eller 3, får besætningen en positiv salmonella-status med betegnel-sen
C, mens de øvrige positive besætninger,
hvor der er påvist andre salmonella-typer,
betegnes B.
Salmonella-oplysningspligt
Der skal oplyses om Salmonella, når der

sælges dyr til levebrug. Oplysninger er
også tilgængelige på www.spf-sus.dk og
følgende skal oplyses:
• Salmonellaindeks for avls- og opformeringsbesætninger de seneste 6
måneder
• Salmonellaniveau for slagtesvinebesætninger de seneste 3 måneder
• Deklaration af salmonella-status A, B
eller C for alle besætninger
• Salmonella-serotype for alle svinebesætninger
• Salmonella-status B skal oplyse om
fund af salmonella-type de seneste 6
måneder
• Salmonella-status C skal oplyse om
fund af salmonella-type de seneste 60
måneder
De detaljerede oplysninger om
fastlæggelse af salmonellastatus og
fritestning kan ses på www.lf.dk under
Vidensbank.
Nye regler for kortlægning ved
stibundsprøver i sobesætninger
Fremover skal færre sobesætninger have
udtaget gødningsprøver til undersøgelse for Salmonella. De fleste positive
sobesætninger er inficeret med Salmonella Typhimurium, Derby eller Infantis.
Disse besætninger bliver deklareret som
positive og kan tidligst få stillet krav om
at udtage kortlægningsprøver igen efter
fem år. For de øvrige to kategorier (negativ A og positiv B) fortsætter kortlægningen i sobesætningerne uændret.
Når de sidste dele af handlingsplanen
fortsættes på bagsiden
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NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

KREDSER OM DE GODE RESULTATER
DEBATTEN VAR LEVENDE, RESULTATERNE GODE, OG TROEN PÅ FREMTIDEN ER SPIRENDE. KREDSMØDERNE I SVINEKØDSDIVISIONEN BLEV LIDT AF ET TILLØBSSTYKKE

På to uger i december fik 2859 svineproducenter besøg af bestyrelsesformand
Niels Mikkelsen og administrerende
direktør Kjeld Johannesen.
Og ifølge bestyrelsesformanden gik
de 16 kredsmøder godt. Andelshaverne
havde stor interesse i virksomhedens forhold, og specielt rammebetingelserne for
svineproduktion i Danmark var til debat
på samtlige møder.
- Det, der fyldte meget i debatten,
var de vilkår, som gælder for den enkelte
landmand ude på bedriften, men også for
os som slagteri. Vi er presset på konkurrenceevnen, og det er den, vi arbejder på
at forbedre, fortæller Niels Mikkelsen.
Han mener dog, at der er grund til at
se optimistisk på fremtiden.
- Vi har været gennem to år med krise,
hvor efterspørgslen er faldet. Men vi ser
nu en stabilisering i faldet. Det kan kun
gå fremad derfra, siger han.
Flotte resultater
Den spirende tro på fremtiden og de
flotte resultater i forædlingssektoren
faldt i god jord hos svineproducenterne.
- Også redegørelsen for, hvor langt vi

er nået med DC Future, blev modtaget
godt, siger bestyrelsesformand Niels
Mikkelsen og fortsætter:
- Andelshaverne var derudover meget
tilfredse med resultatet af den internationaliseringsstrategi, der i år virkelig slår

igennem med store positive resultater.
Niels Mikkelsen ser tilbage på nogle
gode kredsmøder og roser det store
fremmøde af ejere på kredsmøderne.
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NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

SERVICE I FOKUS FOR KVÆGPRODUCENTER
DE FREMMØDTE ANDELSHAVERE PÅ ÅRETS KREATURKREDSMØDER VAR POSITIVT OVERRASKEDE
OVER DET FLOTTE ÅRSRESULTAT OG TILFREDSE MED SAMARBEJDET
- Det er skønt at opleve, at andelshaverne har været tilfredse med den service, vi
har ydet, og at de er glade for samarbejdet med Danish Crown.
Sådan siger formanden for kreaturudvalget og Oksekødsdivisionen, Peder
Philipp, efter at have mødt godt 1200
andelshavere fordelt på ni kredsmøder og
på to årsmøder for henholdsvis Kødkvæg
og Dansk Kalv.
Flot resultat trods krise
De fremmødte landmænd har været
godt tilfredse med Oksekødsdivisionens
årsresultat.
- Specielt i forbindelse med den situation Danish Crown er i, blev andelshaverne positivt overraskede over resultatet,
fortæller Peder Philipp og fortsætter:
- Kvægavlerne har vist stor interesse
for DC Future, og de har også spurgt
ind til hele koncernen, for at få et klart
billede af hvordan situationen er, og
hvilken betydning det har for deres egen
produktion.

Gode råd
Årets kredsmøder blev også brugt til at
forklare kvægproducenterne om markedssituationen.
- Vi vil gerne kommunikere forandringer på markedet løbende – også på læn-

gere sigt. Lige nu er det for eksempel en
god idé at vente med at afsætte køerne
til efter jul. Der stiger efterspørgslen på
oksekød nemlig igen, forklarer formanden.

KONSTITUERING AF KREATURUDVALGET
Danish Crowns Kreaturudvalg har holdt det første konstituerende møde efter valgene til repræsentantskabet. På mødet
blev Peder Philipp genvalgt som formand og Vagn Rasmussen som næstformand.
Se også de nye medlemmer af repræsentantskabet på
www.danishcrown.dk/landmand
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VOGNMANDSOVERDRAGELSE
Per 1. 12. 2009 er kørslen af kreaturer fra boet efter
Bjarne Jensen solgt til 3 vognmænd: Svend Åge Jensen,
Årre Vognmandsforretning og Hans Skov Christensen.

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

OKSEKØD I SKIVER
Oksekødsdivisionens forædlingsfabrik i
Sdr. Felding har indgået et samarbejde
med Tulip om at levere skiveskåret roastbeef og sprængt oksebryst til Pålækker.
Samarbejdet mellem Oksekødsdivisionen og Tulip blev indledt for nylig og
kommer som en konsekvens af, at Tulips
fabrik i Sdr. Borup lukkede her ved udgangen af 2009.
- Vi skulle til at finde nye samarbejdspartnere og kontaktede Sdr. Felding, fordi
de både har kapaciteten og ekspertisen
inden for oksekød, forklarer Peter Guldager, nordisk salgsdirektør hos Tulip.
Tidligere leverede Sdr. Felding den
sprængte oksebryst som halvfabrikata til
Tulip, der selv slicede produkterne. Roastbeefen lavede Tulip selv helt fra bunden.
Nu skal det hele leveres fra Oksekødsdivisionens forædlingsfabrik.
- Vi har gennem de seneste to år oparbejdet den nødvendige viden om oksekød
til pålæg og er derfor helt gearede til at
indgå i samarbejdet, siger salgsdirektør i
Oksekødsdivisionen, Finn Klostermann.
- Vi er meget glade for samarbejdet inden for koncernen og ser store

muligheder for at vi fremover kan udvide
med nye oksekødsprodukter, siger Peter
Guldager.
Pålækker er Tulips største pålægsserie
og kendetegnet ved en høj grad af godt
slagterhåndværk. Kødet bliver behandlet
nænsomt og kogt langsomt, så produkterne bliver mere møre. Skiverne bliver

skåret tykkere end almindeligt pålæg.
Og så bliver der ikke anvendt fosfater.
Det har på få år gjort serien til en af
Danmarks mest solgte. Serien indeholder
både kyllinge-, svine-, og oksekødsvarianter.

DANSK KALV TIL
SPORT 2009
Når eliten inden for dansk sport og idræt
samles til Sport 2009 i Messecenter Herning på
lørdag, så vil der blive igen blive serveret
eret Dansk Kalv under
gallamiddagen.
I år står hovedretten på kalvemørbrad fra særligt udvalgte
dyr. I alt 500 kilo er der blevet leveret, fortæller salgschef
Erling Jensen fra Danish Crowns Oksekødsdivision.
- Vi er glade for, at sportsfolkene har fået smag for den
gode kvalitet fra Dansk Kalv. Vi har nu i flere år leveret forskellige udskæringer og har et godt samarbejde med Messecentret, der sætter stor pris på konceptet, siger Erling Jensen.

FRADRAG FOR FEDE HUNDYR OG STUDE

Fra den 4. januar indfører Oksekødsdivisionen
et fradrag på fede dyr. Fradraget for fedme 5 på
hundyr og stude bliver 50 øre per kg.
Den primære årsag er, at der er en stor difference
mellem den aktuelle notering, og den pris fedtet
kan hjembringe.
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NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

GOD START PÅ LINEÆR VÆGTAFREGNING
I denne uge tager Danish Crown en ny
måde i brug til afregning af kreaturer.
Den nye afregning vil i princippet udligne
forskellene mellem de enkelte vægtintervaller og i en glidende skala afregne
mere retfærdigt. Samtidig vil den nye
afregningsstruktur sende et signal om at
lægge flere kilo på kroppen. Det vil især
være positiv i de tilfælde, hvor kunderne
efterspørger det, eller hvor Danish Crown
med fordel kan få flere kilo at sælge
videre, forklarer afdelingschef Ejvind
Kviesgaard fra Oksekødsdivisionen.
- I alle tilfælde vil køerne betale godt
for at lægge flere kilo på op til 360 kg.
I vægtintervallet fra 240 -300 kg vil
stigningen pr kg være størst, op til 5- 6
øre pr kg. F.eks i uge 1 vil en ko i klasse 4
ved 240 kg koste 10,50 kr pr kg, i alt 2520
kr og ved 241 kg koste 10,55, i alt 2546
kr, altså 26 kr mere ved 1 kg´s stigning
i slagtevægten. Med andre ord vil hver
kilo ekstra på dyret resultere i en højere
afregning per kg, hvorimod det tidligere
system krævede, at dyret rykkede op
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i en højere vægtinterval for at få en
højere kilopris, siger Ejvind Kviesgaard, og
fortsætter:
- Vi har også valgt at give en pæn
stigning til de ringere køer, som er attraktive til hakning. De får op til en krones
stigning, mens køerne generelt stiger
med 50 øre.
Ungtyrene vil i alle klasser stige i kilopris op til 260 kg og vil derefter for klasse
7 og opefter, holdes på dette niveau op
til 340 kg. Dernæst vil kiloprisen falde op
til 400 kg, mindst for de allerbedste dyr.
For ungtyrene op til klasse 6 vil kiloprisen
være stigende op til 260 kg og vil derefter
være faldende til 400 kg. Ved 260 kg
er noteringen generel steget cirka 50
øre, mens noteringsændringen vil være
forskellig ved de 400 kg.
Dansk Kalv, DS stude og kvier, samt
tyre på 24 mdr. og derover vil prisen ikke
variere, altså vil der ikke være lineær
afregning i de her nævnte kategorier.
Har du spørgsmål eller kommentarer
til den nye lineære vægtafregning er du

velkommen til at kontakte afdelingschef
for DC Ejerservice, Ejvind Kviesgaard, på
telefon 8919 2437.

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

TILLÆG PÅ KREATURER TIL FRILAND

KREATURNOTERINGEN

Uge 1

Økologi

Tilæg til DC-notering

Kategori

Kr./kg
2,10 1

Ungtyre u/12mdr.
Kvier og Stude

Variabelt tillæg

4,75 1

Kontrakttillæg*

2,50

4,00 1

Restgruppe

1,50

1

Tilæg til DC-notering

Kategori

11
U

8
R

5
O

2
P

24,50

24,50

24,50

23,00

-

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr.
160 Kg.
22,45
21,25 20,05
260 Kg.
24,45 23,25 22,05
340 Kg.
24,45 23,25 22,05
400 Kg.
22,70 21,00 19,80

18,75
20,00
18,25
17,00

15,55
17,30
15,55
13,80

Tyre på 24 mdr. og derover
16,85 15,80

14,75

13,70

11,35

DS-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.
25,05 22,95 20,85

18,75

Dansk Kalv
160 - 205 *Kg.

Ændr.
Øre/kg

-

Kr./kg

Friland Limousine Unik
Variabelt tillæg

1,25 1

Kontrakttillæg*

2,50 1

Angus Kødkvæg

Variabelt tillæg

0,75 1

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg

0,75 1

Friland Kødkvæg
(krydsninger)

Variabelt tillæg

0,50 1

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

14
E

1

Køer

Frilands-koncepter

Formkode

Uge 1

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

-

-

-

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
360 Kg.
22,55 20,45
18,35
16,95
300 Kg.
22,55 20,45
18,35
16,25
240 Kg.
21,75
19,65
17,55
15,45
180 Kg.
19,25
17,15 14,95
12,95

14,60
13,70
12,40
10,40

-

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
360 Kg.
20,45 18,95
17,45
300 Kg.
18,50
17,00 15,50
240 Kg.
14,60
13,10
11,60
180 Kg.
13,70 12,20 10,70

13,60
11,70
9,90
9,10

-

15,95
14,00
10,60
9,40

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

GOD HANDEL MED OKSE- OG KALVEKØD
Salget af okse- og kalvekød forløber i indeværende uge
tilfredsstillende.
Interessen samler sig om varer til produktionsformål og
kogte retter.
Hjemmemarkedet efterspørger hakkekød og udskæringer til
dagligdags retter, samt til kraftige vinterretter.
Eksporten til Sydeuropa er i fuld gang igen oven på helligdagene.

Der er pæn interesse for ungtyrekød og de bedste udskæringer af oksekød.
Forfjerdinger afsættes til forskellige markeder til fornuftige
priser.
I den kommende uge forventer vi uforandret handel.
Danish Crowns Oksekødsdivision slagter i indeværende uge
5000 dyr
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NYT FRA TULIP

MENINGEN
BAG TULIP-REKLAMERNE
DET HANDLER OM AT BLIVE SET. DET HANDLER OM AT BLIVE HUSKET. OG I SIDSTE ENDE HANDLER DET OM AT SÆLGE.

- Så! Nu kiggede jeg LIGE IND i kameraet.
Så kan man ikke bruge det jo. Scheisse.
Sådan siger den rystende nervøse
krokodille, der konstant kigger ind i
kameraet, mens den forsøger at svare på,
hvordan Tulips nye pålæg med tykkere
skiver smager.
Meningen bag reklamerne med krokodillen og dens kødædende bjørnemakker
var i første omgang ikke at sælge styrtende af fedtfattig leverpostej og tykke
roastbeefskiver.
- Vi skal skille os sig ud fra mængden.
Forbrugeren skal forbinde Tulip med
noget sjovt og anderledes – og med god
smag. Reklamerne skal hjælpe os til
af få et image, der har indflydelse på,
hvad forbrugeren lægger i vognen på
længere sigt, fortæller global category
manager i Tulip Morten Hansen, der er en
af hjernerne bag de to prøvesmagende
kødædere.
Tulip smager godt
Inden de to film blev produceret, så skulle
hovedbudskabet gennemarbejdes.
- Vi skulle finde ud af, hvad hovedbudskabet bag Tulip-mærket er, og det
var ikke så let, taget i betragtning, at
Tulip-mærket favner mange forskellige
produkter i mange produktkategorier. Vi
kom frem til, at uanset om det er Tulip
leverpostej med 30 procent mindre fedt,
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Tulip Pålækker eller Tulip Bacon, så indeholder produkterne gode råvarer – og det
giver en god smag, siger Morten Hansen.
Da budskabet var fundet, skulle
udtryksformen udvikles. Det blev gjort
i samarbejde med et reklamebureau.
Resultatet var en helt anderledes type
reklamefilm. Og den faldt i god jord hos
forbrugerne
Strategi, der virker
Indtil videre har bjørnen og krokodillen fået besøg på YouTube ca. 150.000
gange.
Bjørnen har fået 60.000 fans fordelt
på 50 facebook-grupper, og de to Tulip-

guffende kødædere er hver især blevet
belønnet med reklameprisen TRUE
award.
Ifølge Morten Hansen er det en eksponering, der er meget værdifuldt.
- Vi har opnået det med reklamefilmene, som vi ønskede. Og det, at så mange
mennesker på eget initiativ opsøger
reklamefilmene, er mange reklamepenge
værd.

NYT FRA FRILAND

FRILAND SKAL SÆLGE

SVENSKE ØKO-GRISE
En aftale med et flertal af de svenske
økologiske svineproducenter betyder, at
Friland i fremtiden skal stå for salget af
omkring tre fjerdedele af den svenske
produktion af økologiske svin. Dermed
styrker Friland sin position som Europas
førende leverandør af økologisk svinekød.
Aftalen omfatter slagtning af omkring
15.000 økologiske svin om året, hvoraf
hovedparten fra årsskiftet skal slagtes
på Danish Crowns slagteri, KLS Ugglarps,
i Kalmar.
I forvejen slagter KLS Ugglarps knap
2000 økologiske svin, så med den nye af-

tale kommer det totale antal slagtninger
i Sverige op på næsten 17.000 svin.
- Vi glæder os til samarbejdet med
de svenske svineproducenter, fordi de
svenske grise giver os en større bredde
i sortimentet. Samtidig kan vi tilbyde
vores svenske producenter adgang til
markeder, som de ellers ville have vanskeligt ved at nå, siger Frilands direktør
Karsten Deibjerg Kristensen, som også er
direktør for DC Nordic, som KLS Ugglarps
er en del af.
Aftalen betyder, at Friland skal
varetage salget af de svenske grise i

både Sverige og på eksportmarkederne.
Hovedparten af svinekødet ventes at
blive afsat til den svenske detailhandel
og forædlingsindustri, som Friland for
øjeblikket forhandler med.
- Der er tale om en markant udvidelse af Frilands aktiviteter i Sverige og
dermed en betydelig styrkelse af vores
position. Det nære svenske marked vil
således blive et af Frilands vigtigste
markeder. Samtidig vil de mange nye
grise medføre en solid forøgelse af
råvaregrundlaget for KLS Ugglarps, siger
Karsten Deibjerg Kristensen.
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træder i kraft i løbet af foråret 2010 vil krav
om kortlægning ved stibundsprøver i slagtesvinebesætninger falde bort.
Skærpelse af grænsen for niveau 3 i slagtesvinebesætninger
Grænsen for udpegning af en slagtesvinebesætning til niveau 3 skærpes fra slagtesvineindeks 70 til 65. Det betyder, at der skal
særslagtes flere grise fra niveau 3 besætninger. De nye grænser er:
Niveau 1: Slagtesvineindeks 0 til 39,9
Niveau 2: Slagtesvineindeks 40 til 64,9
Niveau 3: Slagtesvineindeks 65 til 100
Til foråret bliver særreglerne for DT104
besætninger fjernet, og det betyder, at grise

fra disse besætninger ikke længe-re skal
særslagtes, med mindre de er i niveau 3.
Salmonellafradrag
Salmonellafradraget ændres så det svarer
til de nye niveaugrænser. Selve fradragssatserne er uændrede. Besætnin-ger i niveau
2 får 2 pct. i salmonellafradrag pr. leveret
slagtesvin, og besætninger i niveau 3 får 4,
6 eller 8 pct. i sal-monellafradrag pr. leveret
slagtesvin afhængig af hvor længe og hvor
ofte besætningen har været i niveau 3.
Henvendelse kan ske til Teamleder, dyrlæge Vibeke Møgelmose, Landbrug & Fødevarer
på 3339 4379 eller på vim@lf.dk.

