Miljøvenlige Pile-svin
Et nyt forsøg skal afsløre, hvordan
frilandsgrise nyder godt af at bo i en
flok piletræer.
Læs mere side 15

April 2009

Danish Crown tager næste skridt

mod en fremtidssikret koncern
der vil topledelsen gennemgå samtlige
omkostninger i koncernen med en tættekam. Men det er vigtigt at understrege,
at vi tror på en yderligere noteringsstigning i løbet af de kommende uger, når vi
ser på markedsudviklingen, siger Kjeld
Johannesen.
- DC Future er et løfte til ejerne om, at
Danish Crown kan og skal være konkurrencedygtige i europæisk sammenhæng.
Og her skal alle midler tages i brug, siger
Kjeld Johannesen.
Artiklen fortsættes på næste side

Med en række tiltag har Danish Crown i
dag taget næste skridt for at fremtidssikre en konkurrencedygtig koncern.
I alt nedlægges godt 50 administrative stillinger i Svinekødsdivision og
koncernfunktioner, og hertil kommer, at
Tulip Food Company inden for de seneste
måneder har sagt farvel til ca. 30 administrative stillinger.
Kapacitetstilpasning i Oksekødsdivisionen, etablering af en samlet enhed
under Danish Crown Nordic og flytning
af Frilands hovedkontor til Randers er
ligeledes nogle af de elementer, der
under overskriften DC Future skal sikre
en omkostningsreduktion og dermed en
styrkelse af konkurrenceevnen hos et af
Europas største svineslagterier.
- Det seneste år har de danske
afdelinger i Danish Crown gennemgået
en kolossal forandring. Vi har skabt om-

kostningsbesparelser på 470 mio. kr. –
heraf er der alene inden for den seneste
måned truffet beslutninger og gennemført forhandlinger, der betyder besparelser i størrelsesordenen 210 mio. kr. Vi
har nedlagt 10 danske afdelinger og har
afskediget 2600 medarbejdere, og de seneste tiltag er kun en del af det arbejde,
der i disse måneder foretages for at sikre
reduktion af omkostningerne i selskabet
og for at kunne præsentere et troværdigt og konkurrencedygtigt budget for
2009/10, siger administrerende direktør i
Danish Crown Kjeld Johannesen.
Danish Crowns slagtninger ligger i
disse uger over prognosen, og de seneste
tre uger er noteringen hævet med 60
øre.
- Virksomhedens ejere er så hårdt
presset, at der er brug for drastiske
tiltag, og i løbet af de kommende måne-
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Fakta
De næste tiltag, der i dag er meldt ud
under overskriften DC Future, omfatter
• Kapacitetstilpasning i oksekødsdivisionen
- Skærestuen i Gimsing og skærestuen
i Holstebro Øst indstilles til lukning
med udgangen af maj. Lukningerne
berører hhv. 85 og 23 Danish Crown
medarbejdere.
• Etableringen af en samlet enhed under
Danish Crown Nordic.

- F
 riland, hjemmemarked og Danish
Crowns aktiviteter i DC Livsmedel
lægges sammen i en salgsorganisation under navnet Danish Crown
Nordic.
- Friland flytter hovedkontoret til
Randers. En stor del af flytningen
forventes gennemført på denne side
af sommeren 09.
• Tilpasning af organisationen
- Reduktion af medarbejdere i Danish
Crowns hovedkontor og øvrige selskaber

- I alt omfatter reduktionen på funktionærsiden ca. 80 medarbejdere –
heraf en del hos Tulip Food Company.
Danish Crown har gennem det seneste
år gennemgået enorme forandringer.
10 anlæg i Danmark er blevet lukket, og
koncernen har sagt farvel til knap 2600
medarbejdere. Danish Crown har i løbet
af det seneste år gennemført omkostningsbesparelser på 470 mio. kr.

Danish Crowns Oksekødsdivision
tilpasser kapaciteten
Oksekødsdivision har besluttet at indstille afdelingerne i Gimsing og Holstebro
Øst til lukning. Forslaget kommer til at
berøre 85 medarbejdere på skærestuen i
Gimsing, mens 23 medarbejdere fra Holstebro Øst, som består af en skærestue
og et kontor, vil blive påvirket af beslutningen. Centralpakningen af spiselige biprodukter og fedtsmelteriet på Holstebro
Øst fortsætter som hidtil.
- Det er selvfølgelig meget beklageligt i den nuværende situation at måtte
tilpasse kapaciteten, men vi har vurderet,

at afdelingerne ikke længere er rentable.
Vores ejere er hårdt presset på økonomien, og vi skal løbende se på omkostningsbesparelser for at kunne sende så
mange penge ud til producenterne som
overhovedet muligt. Samtidig er det afdelinger, der ved fortsat drift ville kræve
en del investeringer for at kunne klare
sig i konkurrencen, siger Lorenz Hansen,
divisionsdirektør i Oksekødsdivisionen.
Lorenz Hansen forklarer, at koncernen vil tilbyde arbejde til de afskedigede
medarbejdere i det omfang, der er behov

for arbejdskraft på de nærliggende afdelinger. Medarbejderne på de to afdelinger
er i dag blevet orienteret om forslaget,
og der er blevet indledt forhandlinger
med medarbejderne om selve lukningen.
Danish Crowns socialplan vil træde i kraft,
og der vil blive oprettet en jobbank til de
berørte medarbejdere.
Ifølge forslaget vil produktionen fra
Gimsing blive flyttet til afdelingerne i
Husum og Skjern, mens produktionen
fra Holstebro Øst vil blive forarbejdet på
afdelingerne i Tønder og Aalborg.

Har du husket fødevarekædeoplysningerne?
Informationerne er et krav fra EU
og skal forbedre kødkontrollen af
slagtesvin. Både den rutinemæssige
båndkontrol på slagterierne, og overvågningen af trikiner .
Den forbedrede kontrol er rettet mod
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de aktuelle farer for fødevaresikkerheden. Derfor skal man ikke længere
rutinemæssigt skære i kæbelymfeknuder og åbne hjerter på slagtesvin,
der har været opstaldet indendørs,
men i stedet nøjes med en visuel
bedømmelse. Udover en mere målret-

tet kontrol, er det også målet at opnå
besparelser i udgiften til veterinærkontrollen.
- Skulle der være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DC Ejerservice
tlf.nr. 8919 1920.
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Danish Crown danner ny stærk forretningsenhed

Danish Crown Nordic samler strategisk

vigtige funktioner
Som led i udviklingen af Danish Crowns
plan for at styrke konkurrenceevnen dannes en helt ny forretningsenhed, Danish
Crown Nordic, der blandt andet bygger
på aktiviteter fra salg, hjemmemarked,
Friland og DC Livsmedel, som der nu
indledes forhandlinger med. Danish
Crown Nordic kommer til at fungere
som selvstændig forretningsenhed, hvor
fokus vil være på det nære skandinaviske

marked, koncentreret om det voksende
marked i Sverige.
- Danish Crown står i forvejen stærkt
i Norden, og med dannelsen af Danish
Crown Nordic tager vi et vigtigt strategisk skridt frem mod en styrkelse af den
samlede salgsindsats på det nordiske
marked. Samtidig opnår vi synergieffekter ved at samle nogle af de administrative funktioner på området, der samlet

set giver en væsentlig besparelse, siger
divisionsdirektør Morten Petersen fra
Danish Crowns Svinekødsdivision.
De største opgaver for den nye forretningsenhed vil være salg af fersk kød,
salg og service af hjemmemarkedsaktiviteter, drift af terminaler og detailpakfabrikker, tilførsel af dyr og udvikling af
Frilands aktiviteter.

Tulip har sparet millioner
Der er blevet sparet millioner i Tulip det
seneste år, hvilket især kan ses på antallet af funktionærstillinger
Den verdensomspændende økonomiske
krise betyder, at der ikke bliver nogen
lønstigninger til ansatte i Tulip Food
Company i år.
Det er endnu et led i den spareplan,
som ledelsen i Tulip allerede i 2008 gik
i gang med at gennemføre, og som
samlet vil spare Tulip for cirka 50 millioner kroner på årsbasis. Hertil kommer
lukningen af fabrikken i Brabrand, der
har reduceret de indirekte omkostninger
med cirka 20 millioner kroner.
- I Tulip har vi konsekvent forsøgt
at bruge alle værktøjer i besparelsesøjemed.. Det betyder, at vi løbende har
skåret ned og lukket flere faciliteter,
og tilsammen giver de mange tiltag

store besparelser, siger administrerende
direktør i Tulip Food Company, Flemming
N. Enevoldsen.
I løbet af det seneste år har Tulip
blandt andet effektiviseret datterselskaberne i Tyskland, hvilket har betydet en
række nedlæggelser af stillinger i Düsseldorf. Også lukningen af Tulips
eget laboratorium, lukningen af lokaler i kødbyen i København, besparelser
og afskedigelser på hovedkontoret og
et stort indkøbsprojekt, hvor en række
leverandører er blevet udskiftet eller har
sat priserne ned, begynder nu for alvor at
slå igennem i Tulip Food Company.
- Det er afgørende at holde en stram
styring af omkostningerne og skære ned
alle de steder, hvor det er muligt. Derfor
begyndte vi allerede at gennemføre besparelserne i 2008, men vi har desuden
gennemført stramninger i forhold til

budgettet for 2008/09, hvor vi blandt
andet har skåret i udgifterne til marketing og investeringer i produktionen,
siger Flemming N. Enevoldsen.
Hvorvidt de allerede gennemførte og
planlagte besparelser er nok, tør Flemming N. Enevoldsen dog ikke sige.
- De mange vigtige tiltag bliver jo i
øjeblikket delvist udlignet af den meget
negative udvikling på Tulips hovedvalutaer – altså GBP, YEN, USD og SEK - samt
af en nedgang i fødevaresalget generelt.
Desuden er vi er i et meget nervøst og
omskifteligt marked, som hurtigt kan
ændre sig, og derfor har det aldrig været
sværere at spå om fremtiden. Men jeg
kan til gengæld love, at vi konstant er
opmærksomme på, om situationen
betyder, at vi bliver tvunget til yderligere
besparelser. Hvis det er tilfældet, vil vi
ikke tøve, siger Flemming N. Enevoldsen.
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Friland flytter hovedkontor
til Randers
For at styrke Friland til fremtiden har
Frilands bestyrelse og direktion besluttet
at flytte Friland til Randers. Ved fysisk
at rykke ind i moderselskabets hovedkontor kan Friland i endnu højere grad
drage fordel af at være en del af Danish
Crown og dermed trække på koncernens
ressourcer.
- Vi har haft nogle rigtig gode år med
stor vækst. På det seneste er det dog
blevet noget vanskeligere, indtjeningen
er presset, og selvom vi fortsat oplever
vækst, er der også markeder, hvor det er
gået tilbage. Samtidig er vores leverandører inde i en meget vanskelig periode,
og der er behov for, at vi gør, hvad vi
kan for at sikre dem de højest mulige
priser for deres produkter, siger Karsten
Deibjerg Kristensen, adm. direktør i
Friland.
For at ruste Friland til en fremtid
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med større udfordringer er det blevet
besluttet at reducere omkostningerne
bl.a. ved at flytte ind i Danish Crowns
hovedkontor i Randers. Den nye struktur
giver mulighed for at udnytte synergien
mellem moder- og datterselskab og giver
samtidig besparelser på lønomkostningerne, idet ressourcerne kan udnyttes
optimalt.
- Den nye struktur medfører desværre, at der vil være medarbejdere i
Friland, som ikke flytter med til Randers.
Men vi vil fortsat have medarbejdere,
der udelukkende beskæftiger sig med
opgaver for Friland, f.eks. vil der være
kontaktpersoner i landmandsafdelingen, der udelukkende betjener Frilands
leverandører, fortæller Karsten Deibjerg
Kristensen.
Friland bliver en del af en ny forretningsenhed – Danish Crown Nordic, hvor

Danish Crowns hjemmemarkedsafdeling,
de svenske aktiviteter samt Frilands
danske/nordiske afdeling indgår. Friland
vil drive afsætningen til Skandinavien fra
kontoret i Randers, mens eksporten bliver samlet i Frilands datterselskab i Kiel.
Flytningen medfører ingen forandringer i den decentrale ledelse, der i alle
årene har kendetegnet organiseringen
af Friland i forhold til moderselskabet.
Friland forbliver et aktieselskab med sin
egen bestyrelse, som primært består
af leverandørerne til selskabet. Også
fremover vil de vedtage de strategier, der
skal sikre Frilands leverandører den højst
mulige afregning for råvarerne.
- Med flytningen har vi det bedste
udgangspunkt for at fremtidssikre
Friland som Danish Crowns spydspids
for økologi og frilandsprodukter, siger
Karsten Deibjerg Kristensen.

NYT FRA KONCERNEN

Ny administrerende
direktør hos
Daka

meddelelse fra DAKA

Daka ændrer i faste
tilmeldinger
ved helligdage
Efter at have konstateret, at der er mange forgæves kørsler før og efter helligdage, har vi valgt at ændre proceduren
for faste afhentninger på de dage. Det har vi gjort for at
optimere ruteplanlægningen og for at spare landmændene
for unødige udgifter ved forgæves kørsel.
Derfor vil alle faste tilmeldinger, som falder på en helligdag,
blive sprunget over, og flyttet til næste planlagte afhentning. Såfremt man ønsker afhentning inden helligdagen eller på først kommende hverdag, skal der tilmeldes manuelt.

Påsken
Lars Krause-Kjær
Lars Krause-Kjær tiltræder 1. juni 2009 stillingen som
administrerende direktør hos Daka. Lars Krause-Kjær
kommer fra en stilling som salgsdirektør hos AarhusKarlshamn, hvor han har arbejdet de seneste syv år
og primært beskæftiget sig med ledelse samt salg af
vegetabilske olier og fedtstoffer til den globale fødevareindustri. Før da arbejdede han hos Arla Foods Ingredients,
hvor hovedfokus var salg af mælkepulver, valleprotein og
andre mælkeingredienser til blandt andet Fjernøsten og
Sydeuropa.
Lars Krause-Kjær overtager stillingen efter Henrik
Holst-Pedersen, der i 20 år har været administrerende
direktør for Kambas og senere Daka. Fra 1. juni 2009 vil
Henrik Holst-Pedersen primært arbejde med teknologiske
opgaver for Daka.

Onsdag den 08. april dyrebiler kører normalt.
Skærtorsdag den 09. april dyrebiler kører ikke og faste
tilmeldinger afhentes 16/4.
Langfredag den 10. april dyrebiler kører ikke og faste
tilmeldinger afhentes 17/4.
Lørdag ekstra kørsel den 11. april dyrebiler kører ekstra der
skal tilmeldes manuelt.
Mandag den 13. april dyrebiler kører ikke og faste tilmeldinger afhentes 20/4.

Bededag
Fredag den 08. maj dyrebiler kører ikke og faste tilmeldinger afhentes 15/5.

Kristi himmelfartsdag
Torsdag den 21. maj dyrebiler kører ikke og faste tilmeldinger afhentes 28/5.

2. Pinsedag
Mandag den 01. juni dyrebiler kører ikke og faste tilmeldinger afhentes 8/6.

Dansk Svineproduktion
holder Fodringsseminar
Onsdag den 22.4.09 i Herning KongresCenter.
Tilmelding på
http://www.dansksvineproduktion.dk/møder

Såfremt du ønsker afhentning af selvdøde dyr, kan der
foretages manuelle tilmeldinger på
• Internettet www.daka.dk eller Landmandsportalen
• Tilmelding via automatisk tilmeldesystem tlf. 70 22 55 44
• Kontoret i Randers, åbningstiden er mandag til torsdag
7.00 til 16.00, fredag 07.00 – 15.00, på tlf. 87 95 92 22,
kontoret er lukket på helligdage.
Husk at tilmelde det rette antal dyr, og husk, at tilmeldingen skal være indtastet senest 23.50 for afhentning
efterfølgende dag.
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Spirende optimisme
præger forårets
Morten Petersen

Det har været en lang vinter med en
trængt økonomi - set i bakspejlet - hvad
har været de største udfordringer?
Den helt store udfordring har været at
tilpasse vores produktionsapparat til den
aktuelle tilgang af svin. Der har været et
mærkbart fald i vores råvaregrundlag, og
det har direkte påvirket vores driftsresultat negativt. Derfor har vi skåret ind til
benet og har nu en størrelse, der matcher
de grise, vi modtager. Og her kan vi så
heldigvis notere os, at der netop nu er
flere grise i systemet end prognoserne
har forudset.
Som eksportør af kød til omkring 130
lande er vi meget følsomme over for valutaudsving og helt konkret har vi oplevet
fald på 20-30 procent i indtjeningen på
enkelte valutaer, der har været i frit fald.
I kroner og ører har det i første kvartal af
regnskabsåret 08/09 betydet 110 mio.
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kroner mindre end budgetteret – alene
på pundkursen. Her har vi så valgt at
sælge alt, hvad vi kan på andre markeder
og lokalt arbejdet på at få gennemført
prisstigninger.
Endeligt har de manglende kreditforsikringer medført, at salget er faldet i
hele i Europa og i særdeleshed i Østeuropa. Det har betydet, at udbyderne
er flokkedes om de samme attraktive
kunder, og det har så holdt priserne nede
i et godt stykke tid.
Den helt store styrtdykker har været
Østeuropa. Både Rusland og Polen har
været under stærkt pres, og deres økonomier har hængt i tynde laser. For eksempel
har zlotyens frie fald ramt både danske og
tyske eksportører særdeles hårdt.
Det store spørgsmål er, hvor lang tid
den globale finanskrise holder udviklingen
og stigningen tilbage. Vi kan mærke, at

kunderne og forbrugerne har ”handlet
nedad” i et stykke tid. De har købt billigere
produkter og købt mindre. Men nu synes
der at være positive signaler fra markedet
– og lagrene er meget begrænsede.
De seneste noteringsstigninger betyder,
at den aktuelle notering ligger over niveauet for prognosen. Og det er jo meget
positivt. Hvordan ser du udviklingen frem
mod sommeren?
Vi handler med stort set hele verden,
og derfor har vi muligheden for at sende
varerne derhen, hvor vi opnår den højeste
pris. Hver uge omsætter vi for omkring
en lille milliard kroner – det giver store
muligheder, men stiller også store krav
til omstillingsparathed. Heldigvis er
der tegn på en stigende efterspørgsel.
De seneste noteringsstigninger bygger
alene på en stigende efterspørgsel - og
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Danish Crown har tre uger i træk hævet svinenoteringen med 20 øre per kilo. Det er prisstigninger,
der har været ventet længe, og som kommer i kølvandet på generelle prisstigninger på det globale
marked for kød. På verdensplan har priserne ligget i dvale siden efteråret, hvor den danske notering
toppede på 10,90 kroner i uge 38. Siden har efterspørgslen været faldende i takt med, at finanskrisen
har ramt alverdens økonomier. Og netop finanskrisens omfang og gennemslagskraft er stadigt den
store ubekendte, når der skal spås om fremtiden. Vi har derfor spurgt Danish Crowns direktør for
Svinekødsdivisionen, Morten Petersen, om udsigterne for noteringen i de kommende måneder.

noteringsstigninger
det gælder en lang række varer på flere
forskellige markeder.
Og foretager man sammenligningen i
forhold til Tyskland, så har der siden nytår
været et meget tæt løb mellem de to
noteringer. Målsætningen er nu, at vi placerer os på et højere noteringsniveau. Jeg
forventer derfor, at vi i løbet af april vil se
flere stigninger, og hvor mange gange vi
kan hæve noteringen frem til sommeren
afhænger af krisens omfang. Men jeg
forventer et forbedret niveau – til glæde
for både koncernen og især dens ejere.
Hvilke markeder er det, der skaber den
positive udvikling i øjeblikket?
Vi vil hente en noteringsstigning hjem
på vores lukrative merprismarkeder. Flere
er på vej op, og her tænker jeg først og
fremmest på Japan og USA. Men også
Australien har bidraget – og vil forhå-

bentligt bidrage yderligere – til en positiv
udvikling. På netop det australske marked
har vi en særstatus, fordi det kun er Danmark og USA, der slipper ind på markedet.
Men overalt er udbuddet faldet og alle
på markedet venter på en prisstigning. Og
der er helt sikkert flere på vej. I den her
forbindelse er det også vigtigt at pege på
en væsentlig succes på hjemmemarkedet,
hvor vi sælger 10 procent af alt svinekød.
Hvordan vil introduktionen af DC Future,
og de tilpasninger planen medfører, påvirke udviklingen af noteringen fremover?
Vi tilpasser løbende kapaciteten, og vi
har konstant fokus på omkostningerne.
I forbindelse med introduktionen af DC
Future, som er en samlet plan til sikring
af konkurrencedygtigheden, har vi netop
offentliggjort de overordnede tal for det
seneste års besparelser (se artiklen på

forsiden). Samlet set har vi gennemført
reduktioner og omkostningsbesparelser
for knap en halv milliard kroner. Det er besparelser, der i videst mulig omfang er ført
direkte videre til ejerne. Derfor vil hver en
krone, der hentes hjem ved rationaliseringer, påvirke vores konkurrencedygtighed.
Men én ting er besparelser, den anden
udfordring er at sikre, at vi fortsat er
den foretrukne samarbejdspartner for
de danske svineproducenter. Vi arbejder
i øjeblikket på at sammensætte et nyt
afregningssystem, der skal gøre Danish
Crown mere attraktive for alle typer producenter. Målet er at tiltrække flere nye
producenter for løbende at holde vores
enhedsomkostninger nede.
Og jeg kan i dag konstatere, at vi
ved at være hurtige og ansvarlige er i en
situation, hvor vi slagter flere grise, end
det prognosen har forudsagt.
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Vi skal alle levere
de grise vi kan
Langt mod syd – i det syd-vestligste
hjørne af Danmark, arbejder Klaus Rehse
som direktør for Tønder Kartofler A/S.
Og som navnet antyder, producerer
selskabet netop kartofler. Men halvdelen
af virksomhedens omsætning stammer
fra en omfattende svineproduktion på
tre svinefarme. I alt producerer Tønder
Kartofler i øjeblikket 14-15.000 slagtesvin
om året. Men tallet kunne være højere.
Klaus Rehse kan nemlig ikke skaffe
smågrise nok.
- Det er meget svært at finde en troværdig leverandør af smågrise. Vi kunne
sagtens hæve produktionen med et par
tusinde, men desværre ryger en stor del
til Tyskland. Det er meget ærgerligt, og
en meget alvorlig situation for os som
slagtesvineproducenter siger Klaus Rehse, med sin specielle accent, der stammer
fra hans tyske oprindelse.

hovedkontoret Randers med en del andre
svineproducenter, og hvor han blandt
andet sagde, at andelshavere må stå
sammen i krisen.

Klaus Rehse er født i Wuppertal og blev
uddannet landbrugstekniker uden den
store viden om svineproduktion. For 20
år siden slog han sig ned i Sønderjylland
på en gård med omkring 1200 stipladser
og 45 hektar jord. I dag er virksomheden
omdannet til et aktieselskab med tre
ejere. Sammen har de tre ejendomme og
planlægger udvidelse til en årlig produktion på 35.000 slagtesvin.

- Vi er midt i et udskillelsesløb, hvor
alle er under pres. Nogle føler sig fristet
til at sælge til Tyskland for at opnå en
kortvarig gevinst. Men jeg mener, vi sætter langt mere over styr. Og på længere
sigt skaber vi et system, hvor vi alle står
svagere på et uigennemsigtigt marked,
siger Klaus Rehse, der kender mange
svineproducenter syd for grænsen.

- Da jeg kom til Danmark var der ingen
tvivl. Danske svin var de bedste i verden,
og Danish Crown var det bedste sted at
være andelshaver. Det danske system
var misundelsesværdigt. Og sådan er det
stadigvæk. Og jeg kan godt blive træt
af at høre kritik og brok hele tiden, siger
Klaus Rehse, der for nylig var til møde på
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- Jeg var træt af at høre på brok. Kun brok
og brok. For mange svineproducenter
udtrykker utilfredshed med ledelsen, at
noteringen er for lav og alt er bare dårligt.
De der brokker sig har aldrig prøvet at
sælge varer på det frie marked. Det er en
lang og hård kamp at få gode priser hjem.
Men hvor ville de stå henne, hvis vi ikke
vi havde haft det danske system. Så var
der mange, der ikke kunne konkurrere og
mange ville måske heller ikke være svineproducenter i dag, siger han og understreger, at stort set ingen ser på vilkårene
for den tyske producent. Samtidig mener
han, at man ikke kan bygge en virksomhed op på et seks måneders perspektiv.

- Vi er verdensmestre i sundhed og
management. Og vi laver verdens bedste
smågrise – og slagtesvin. Og det er vores
griseringsaftaler, der er fundamentet i
et system, der bygger på god feedback.
Desværre er vi ved stort set at forære
den fordel til de tyske slagterier, der i
princippet sælger danske grise, siger han
og fortsætter:

- Derfor skal vi levere alle de svin, vi kan
for at alle anlæg kan køre optimalt. Det
sænker udgifterne per svin og kommer
alle andelshavere til gavn. Så principperne i det bonusforslag, der kom sidste
år var et skridt i den rigtige retning. Og
det kan undre mig, at der var så stor
modstand mod det. Vi er jo alle gode til
at handle. Vi vil jo heller ikke handle med
leverandører, der ikke er i stand til at yde
gode rabatter, siger Klaus Rehse.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

Noteringer de sidste fire uger
Kr.

svin

søer

5

12

14

7,3

8,6

13

7,0

8,4
7,0

6,8

7

8,2

9

8,8

11

15 uger

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

Markedsanalyse
På det europæiske marked handles både ferske skinker og øvrige
udskæringer til et stigende prisniveau denne uge og fortsætter således
den positive trend, der har præget markedsbilledet de seneste uger.
På det engelske baconmarked sker handlen til svagt et stigende
prisniveau. De stigende priser smitter også af på april-kontrakterne,
der er indgået til et hævet prisniveau i forhold til marts-kontrakterne.
For tredjelande er der en bedring i handlen til Rusland omend det
økonomiske klima i landet ikke gør det muligt, på kort sigt, at komme
op på de mængder, vi kender fra sidste år.
Japan udviser en stabil og god salgssituation. Kontrakterne med de
fleste af de store kunder er på plads for april og de resterende forventes i hus inden længe. Den 1. april er startskuddet til det nye regnskabsår og sammen med en konstateret tilbagegang i importeret kød
i februar måned, forventes disse to forhold at øge efterspørgslen efter
danske varer.
Australien efterspørger uforandrede tonnager, og til et fortsat højt
prisniveau. Slagtningerne er faldet med ca. 35 procent i landet, hvilket
har drevet priserne på de indenlandske producerede varer i vejret og
samtidig til gunst for importerede produkter.
Kina kører videre med uformindsket styrke, hvilket betyder, at der
ingen lageropbygning sker på de varer, der sælges i Kina.

meddelelse fra danske slagterier

Nye koder til
kødkontrol på
slagterierne
Der er foretaget en revision af systemet til
registrering af de fund, der bliver gjort ved
kødkontrollen på slagterierne. Dette er sket
dels for at opfylde en forpligtelse overfor EU
og dels for at gøre det lettere at følge udviklingen i kødkontrollens arbejde og følge op på
resultater heraf. Med overgangen til det nye
system får Fødevarestyrelsen og branchen
mulighed for at registrere og overvåge resultaterne af slagtedyrskontrollen på en mere
præcis måde end hidtil.
Udover de allerede anvendte diagnoser
kommer der nye koder, som bl.a. giver bl.a.
mulighed for at registrere:
• Sygdom ved det levende syn for eksempel
halthed
• Hjernebetændelse
• Akut lungehindebetændelse i mindre eller
mere end 25% af lungevævet
• Tarmblødning og ballongrise
• Akut leverbetændelse
• Indvoldsparasitter – f.eks. bændelorm og
spolorm
• Smitsomme sygdomme f.eks. svinepest og
Aujeszky’s sygdom
Ovenstående er kun et lille udpluk af de nye
sygdomme, som nu kan registreres i kødkontrollen.
Erfaring fra rådgivningen viser, at der er
stor forskel på, hvor meget kødkontrollens
registrering af sygdom anvendes. I nogle besætninger anvendes disse tal slet ikke, mens
man i andre besætninger løbende holder øje
med udviklingen i f.eks. hyppigheden af brysthindear blandt slagtesvinene.
Opgørelserne kan som bekendt enten
laves fra produktionskontrollen, eller ved at
man laver sin egen opgørelse direkte fra de rå
tal, som man henter fra landmandsportalen.
De nye koder kan ses på www.danishmeat.dk
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Produktionsafgifter sættes ned til
gavn for landmændene
Svineafgiftsfonden har besluttet at nedsætte produktionsafgiften på slagtesvin
fra 5,85 kr. til 3,80 kr. per svin, og nedsættelsen vil gælde fra næste uge.
Nedsættelsen af afgiftssatsen, der vil
betyde markant færre indtægter til Svineafgiftsfonden, er et led i en strategi om, i
stigende grad, at finansiere Dansk Svineproduktions aktiviteter med genafgifter i
stedet. Formålet med denne strategi er at
sikre maksimal indtjening på det danske
avlsmateriale, der i dag sælges til udlandet,
til gavn for de danske svineproducenter.
- Vi sælger mere og mere af vores
avlsmateriale til udlandet. Ved at øge genafgifterne og sænke produktionsafgifterne
tilsvarende, sikrer vi at de udenlandske

kunder også bidrager til udviklingsarbejdet,
forklarer Lindhart B. Nielsen, fmd. for DSP.
DSP forventer at opkræve ca. 50 mio.
kr. i genafgifter i regnskabsåret 09/10.
heraf vil ca. 10 mio. kr., svarende til 20 pct.,
komme fra de udenlandske kunder.
Danske Slagteriers formand, Asger
Krogsgaard, der også er formand for Svineafgiftsfonden, er glad for at produktionsafgifterne sænkes:
- Med lavere produktionsafgifter og
højere genafgifter får vi en mere ligelig fordeling af byrden. Hidtil har danske slagtesvineproducenter betalt langt størstedelen
af omkostningerne. I takt med at genafgifterne kommer til at fylde mere, vil den
almindelige danske slagtesvineproducent
opleve faldende omkostninger. Det er ikke

store penge vi taler om, men i disse tider
har hver eneste krone betydning, siger han.
Svineafgiftsfonden har også besluttet
at sænke produktionsafgiften på slagtesøer, fra de nuværende 14,65 kr. til 5,90
kr. pr. 1. april 2009. Afgiften på smågrise
sænkes også.

SAF kr. pr. stk.
Eksport Smågrise
0-15 kg
Eksport Smågrise
15 -50 kg
Slagtesvin
< 110 kg
Slagtesøer
> 110 kg

I dag
3,20

1.4 2009
1,45

3,90

2,35

5,85

3,80

14,65

5,90

Ny kampagne
skal vinde markedsandele
100% DANSK og Crown of Cooking er
med som sponsorer, når det populære
TV2-program AllStars ruller over skærmen i april måned.
I forbindelse med sponsoratet søsætter
Danish Crown samtidig en kampagne
med reklamespots på TV2 og bannerreklamer på tv2.dk, Facebook, opskrift.
dk og Google. Bannerne viser hen til
en stor konkurrence, der kommer til at

10 DC Update

køre sideløbende på hjemmesiderne for
100% DANSK og Crown of Cooking.
- Kampagnen skal ses som en investering fra vores side i forventning om, at
vi kan løfte markedsandelen for de to
mærker. Vi opnår en fin eksponering
i forhold til forbrugerne med kombinationen af TV-spots og bannerannoncer, siger marketingchef Flemming
Østergaard.

- Da vi sidst kørte en stor kampagne
i forbindelse med OL, lykkedes det
os at løfte kendskabsgraden til 100%
DANSK mærket markant. Denne gang
håber vi på, at vi vil se en stigning
i kendskabet til Crown of Cooking
mærket og en konsolidering af 100%
DANSK kendskabet, siger Flemming
Østergaard.

NYT FRA SVINEKØDSDIVISIONEN

Åben Stald med DC Ejerservice
Når Jens Bøgild fra Bjerringbro på fredag
inviterer til åben stald, vil der være ekstra
fokus på de nye regler for løsgående søer.
Jens Bøgild har revet de gamle bygninger
ned og fordoblet produktion i helt nye
fremtidssikrede bygninger, der lever op til
de nye krav, der gælder fra 2013. Samtidig
er der blevet bygget stalde til smågrise,
de eksisterende produktionsbygninger fra
1950 er blevet renoverede og stuehuset
har også fået en større tur, fortæller Jens
Bøgild.
- Vi var nået til den konklusion, at når
vi nu alligevel skulle til at lægge om
efter de nye regler, så kunne vi lige så
godt fordoble produktionen, siger Jens
Bøgild, der indrømmer, at der er tale om
en meget stor investering. Men, at troen
på fremtiden styrker ham i, at det er det
rigtige valg.
- Vi får en meget mere rationel drift
og kombineret med en meget konkurrencedygtig so-notering, er der grobund for
en effektiv produktion, siger Jens Bøgild,
der har været andelshaver siden 1992,
hvor han overtog fødegården efter sin

far. I dag har Jens Bøgild en omfattende
egenproduktion af polte, mens hangrisene går til opfedning på Djursland.
Jens Bøgild forventer, at mange naboer
og kollegaer vil finde tid til at kigge forbi
og se nærmere på de nye faciliteter. For
at svare på de mange spørgsmål om
levering af søer, so-notering og de nye
regler fra 2013 får han assistance af Brian
Pedersen og Martin Villadsen, der er
konsulenter i DC Ejerservice.
- Vi ved, at rigtig mange lige nu
overvejer, hvad de skal gøre med hensyn
til nye investeringer. Derfor vil jeg være til
stede for at fortælle om de muligheder,
der ligger i at levere til Danish Crown.
Siden efteråret har vi tilbudt prøvelevering af søer til interesserede so-holdere
og mere end halvdelen har efterfølgende
valgt at melde sig ind i Danish Crown,
siger konsulent, Brian Pedersen, der
fortæller, at den gode service og den
højere notering oftest bliver nævnt som
begrundelse for de mange indmeldinger.

Bøgild fredag den 3. april. Der er åben
stald fra kl. 11-15 på adressen:
Rugballegård, Røngevej 29, Bjerringbro.

DC Ejerservice vil også være til
stede, når der er indvielse af Fremtidens Landbrugsbyggeri torsdag d.
16. april fra kl. 11-17.
Det foregår hos Tina og Palle Joest
Andersen, Hjørringvej 490, Hjørring.
Og her vil også fødevareministeren,
Eva Kjer Hansen, Landbrugsrådets
præsident, Peter Gæmelke, bestyrelsesmedlem fra Danish Crown,
Niels Jakob Hansen og Danish
Crowns divisionsdirektør, Morten
Petersen deltage.
Dagen efter, d. 17. april er det Erik
Jensen, Langæblevej 4, Frørup, der
viser sin nye fuldsektionerede slagtesvinestald frem for alle interesserede.

Alle interesserede er velkomne hos Jens

Sænkning af vægtgrænsen
Slagtesvin før påske vil blive fremrykket for at kompensere
for de mistede arbejdsdage i og omkring påsken.
Fremrykningen fik allerede effekt fra uge 13, og hensigten
er at opnå en udjævning af de tre slagtedage, der mistes på
grund af påsken.
Fremrykningen betyder, at slagtekapaciteten udnyttes optimalt forud for helligdagene, og at afhentningerne hurtigere vil

blive normaliseret efter påskedagene. Den ønskede fremrykning sker ved sænkning af vægtgrænsen fra uge 14 med 2 kg.
Vægtgrænsen hæves igen fra mandag i uge 16.
Uge 	Vægtgrænse	Ændring
13
85,9
14
83,9
-2
15
83,9
16
85,9
+2
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Blans tager handsken på
Danish Crowns slagteri i Blans kunne
mandag tage hul på den første uge med
fuld kapacitet på 56.000 svin. Mindre
end to år efter, at en meget stor del af
slagteriet gik op i røg og flammer, blev
endnu en linje i skærestuen taget i brug
og 22 medarbejdere fra afdelingen i Rødding fik det samlede antal medarbejdere
op på i alt 836.
- Vi står i dag med et supermoderne slagteri, hvor vi kan tilpasse produktionen
løbende. Vi har med det nye setup fået
mulighed for at variere udskæringerne
i vores skærestue, fordi vi i princippet kan skære alt ved skærebordene.
Samtidig har vi med den nye generation
af automatisering reduceret antallet af
servicemedarbejdere væsentligt netop
i skærestuen, fortæller Ole Carlsen,
fabrikschef på DC Blans.
Som eksempel på det høje effektivitetsniveau fremhæver Ole Carlsen, at der
før branden skulle bruges to skift på at
opskære den mængde et enkelt hold i
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dag kører gennem linjerne.
- Tidligere arbejdede vi ved enkelt borde,
og vi havde ind i mellem svært ved at
styre dagens produktion. I dag er flowet
meget mere stabilt og vi kan derfor styre
mængderne optimalt, siger Ole Carlsen.
Genopbygningen af Ny Blans har i det
store og hele fulgt den overordnede masterplan. Allerede efter få måneder efter
branden var der etableret en midlertidig
linje, der kunne håndtere slagtninger
og opskæring. Og det har i hele processen sikret, at alle svin kunne slagtes. I
øjeblikket foregår den sidste finjustering
i pakkeriet, hvor seks robotter hver kan
håndtere op mod seks forskellige paller –
samtidig.
- Vi har store forventninger til vores emballage- og pakkeriafdeling. Lige nu er vi
ved at afslutte den endelige indkøring, og
jeg synes det kører over al forventning.
Sammenlignet med det gamle pakkeri, er
det som at gå fra middelalderen til fremtiden. Automatiseringen har for eksem-

pel betydet, at vi er gået fra 16 mand i
palleteringen til kun at være to, der overvåger processen, fortæller Ole Carlsen,
der netop har ansat de foreløbig sidste 12
medarbejdere, der skal starte efter påske
på den sidste linje i opskæringen.

NYT FRA OKSEKØDSDIVISIONEN

Nye regler
for tilmelding af dyr
til slagtning
Nu har det været muligt i næsten en uge at foretage tilmeldinger af dyr
via Landmandsportalen. Tre ting er lidt anderledes:

Markedsanalyse
Den traditionelt gode påskehandel
for oksekødet lader vente på sig. Det
europæiske marked for både okse- og
kalvekød er rigeligt forsynet, hvilket
gør det meget svært at komme igennem med prisstigninger.
Prisen på forfjerdinger er præget
af markante prisfald, som gør, at
afregningsprisen kommer under
pres, hvis afsætningssituationen ikke
forbedres.

1.	Du skal tage stilling til hvor mange af dyrene, der har horn ellers kan
du ikke godkende tilmelding for alle dyr over 12 mdr. Skåne- og akuttransport skal du kun udfylde, hvis det er aktuelt
2.	Det enkelte dyrs CKR-nr kan fortsat indtastes, men det kræver, at
man efter kategori går direkte over under teksten CKR-nr.
3.	Under punktet ”Ret”, Bemærkning til Vognmand, giver mulighed for
at give en besked til vognmanden ud for de enkelte kategorier af dyr.
Nedenstående billede er hentet fra Landmandsportalen og her kan du se
det skærmbillede, du skal arbejde i.
Du kan naturligvis også fortsat ringe til Landmandsservice,
tlf 7013 3131 eller direkte til slagteriet/Friland.
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Sæsonnotering starter nu
Sæsonnoteringen for kvier og unge køer
under 42 måneder, samt stude i formklasse 4 og højere, der ligger i vægtintervallet 261 – 340 kg løber i april, maj og
juni måned og er begyndt med 1 kr. som
indregnes i noteringen.
Selv om sæsonnoteringen er indført fra
denne uge, vil sæsonnoteringen ikke
gælde i uge 15.

- Vi vil helst ikke have dem, da omsætningen ikke kan gå hurtig nok til, at de
slagtede i uge 15 kan nå i butikkerne
inden påske.
Det relativt højeste noteringsniveau forventes i maj og juni, som normalt er den
bedste del af grillsæsonen. Ungtyre af
kødkvæg har sæsonnotering i september
– december.

Sæsonnotering betyder, at vi øger noteringen ekstraordinært i den pågældende
kategori og vægtinterval i den angivne
periode. Da sæsonnoteringen bruges til
at tiltrække mere kød i perioder med lav
tilførsel af den ønskede kvalitet kan der
ikke på forhånd siges noget om, hvornår
eller hvor meget noteringen vil bevæge
sig.

Kødkvæg - Klassificeringskursus
Kurserne er fyldt, undtagen i Tønder den 14.april.
Enkelte har tilmeldt egne dyr til slagtning i den
pågældende uge, og vi vil bestræbe os på at slagte
dyrene den pågældende dag.
Klassificering af dyr er svært med øjet – og derfor
glæder det os, at så mange har ønsket at deltage,
siger Ejvind Kviesgaard.
På kurserne vil det vil være muligt at se nogle dyr,
levende, og efterfølgende se de slagtede kroppe.
Tilmelding til kurset i Tønder kan ske på
tlf 89192400.

Tilmeldingsfrist for
slagtninger i uge 16
På grund af påsken er fristen for tilmelding af
slagtninger til uge 16 rykket frem til
onsdag den 8.april kl. 13.00.
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Miljøvenlige pile-svin
Hvad sker der, når man slipper en flok
grise løs på nogle marker med pil og
elefantgræs?
Jo, allerførst borer de trynen ned i jorden og giver sig til at rode i den. I sig selv
er det måske ikke så overraskende, men
alligevel holder tre forskere ved Foulum
lige nu nøje øje med sådan en flok grise.
De er i gang med at undersøge, om det
er muligt at opdrætte økologiske grise
på marker med energiafgrøder – for at se
om grise og planter kan trives sammen i
en ny og miljøvenlig kombination.
- Vi undersøger grisenes adfærd,
hvordan bruger de pilene? Udnytter de
dem til at søge læ og skygge? Ligeledes
kigger vi på pilene, tager de skade af,
at grisene roder rundt? Æder grisene

planternes rødder, fortæller Anne Grethe
Kongsted, forsker ved det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Foulum.
Resultatet vil vise, om der er miljø-perspektiver i sådan nogle pile-svin.
Forventningen er, at pilen vil opfange
næringsstofferne fra grisene til gavn for
miljøet, samtidig med at pilen kan give
grisene større dyrevelfærd, fordi den
kan beskytte dem mod solen og vinden.
Desuden kan pilene være med til at holde
foldene tørre, fordi pil har et meget stort
vandoptag, og nogle landmænd kan på
bestemte årstider have problemer med
mudrede og våde folde. Sidst men ikke
mindst høstes pilen og bruges til energibrændsel.

Forsøget gennemføres for Økologisk
Landsforening. I første omgang er der
tale om 36 grise på omkring 50 kg, som
blev lukket ud for et par uger siden. De
næste ca. 12 uger skal de nyde livet i
”pileskoven” ved Foulum.
- Hvis alt forløber som planlagt, er det
meningen, at forsøget skal gennemføres
i lidt større skala ude hos en af Frilands
økologiske landmænd. Tanken er at lukke
søer ud, som skal fare. Hvis pilen kan
holde til slagtesvin, kan den også holde
til søer med smågrise, siger Tove Serup
fra Landscentret, der er projektkonsulent
på forsøget.
Sidstnævnte forsøg kan tidligst
realiseres om et år, da det er den tid, det
tager, før pilen er vokset tilstrækkelig op.
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Danish crown, POSTBOKS 9, marsvej 43, 8960 randers SØ
Verdens største møder verdens næststørste

Grise-topmøde i Randers

Danish Crowns administrerende direktør,
Kjeld Johannesen, tog forleden imod den
administrerende direktør for verdens største
producent af svinekød, Smithfield.
Larry Pope var i Danmark, som led i en
Europa-rundrejse og besøgte i den anledning
hovedkontoret i Randers, hvor han var ledsaget af koncernens økonomidirektør, Robert
W. Manly, samt landechefen for Rumænien,
Morten Jensen.
- Det var meget glædeligt, at Larry Pope
havde taget imod invitationen om at besøge
os netop nu, hvor de økonomiske udfordringer
er meget store. Vi mødtes som kolleger og
brugte blandt andet mødet til at diskutere
nogen af de udfordringer, vi i fællesskab
møder på det globale marked, fortæller Kjeld
Johannesen.

Både Danish Crown og det amerikanske
selskab Smithfield har gennem det seneste
år mødt store udfordringer på verdensplan,
og det har resulteret i, at begge selskaber
har reduceret omkostningerne og tilpasset
kapaciteten. Smithfield slagter på verdensplan omkring 33 millioner svin og har samtidig
verdens største produktion af svin.
- Det er hårde tider for selskaber som vores.
Verdensøkonomien er i knæ, og vi skal
løbende se på driften. Derfor er det meget
inspirerende, at møde ledelsen hos Smithfield
for at høre, hvordan opgaven bliver håndteret
der, sagde Kjeld Johannesen.
Mens Larry Pope fortsatte sin Europarundrejse tog Robert W. Manly og Morten
Jensen på besøg på slagteriet i Horsens.

