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Vi står
et godt sted
Jais Valeur og jeg har brugt den
seneste tid på at komme i rundt
kredsene og give jer en status på vores fælles
virksomhed. Vi glæder os over, at kunne aflægge
status på et tilfredsstillende regnskab. Det har
været et todelt år med en svag start og en stærk
afslutning, og jeg kan konstatere, at skuldrene
er blevet sænket lidt, og smilene anes derude. Vi
har medvind i markedet og en række selskaber,
der performer efter de planer, vi har lagt.
Desværre har vores kolleger på kreatursiden haft
et udfordrende år, men jeg ved, at der arbejdes
hårdt på at vende udviklingen de steder, hvor
der er udfordringer. Meldingerne er, at handlingsplanerne indtil videre virker.
1.183 deltog på møderne i griseproducentkredsene og for kreaturkredsenes vedkommende
var det 721. Det er vigtigt for Danish Crown
som selskab at have en god og tæt dialog med
andelshaverne, og der er kredsmøderne et vigtigt nedslag på året, hvor vi får mulighed for at
snakke tingene igennem.
Et af de emner, vi havde med, var den ejer
strategi, som bestyrelse og repræsentantskab
arbejder med for øjeblikket. Jeg konstaterer,
at der er opbakning til de ting, som vi præsenterede jer for, og arbejdet med ejerstrategien
vil forsætte i det nye repræsentantskab. Det er
vigtigt for os, for meget af Danish Crowns styrke
beror på et stærkt og aktivt ejerskab, hvor vi
som andelshavere giver virksomheden de bedste
forudsætninger for at agere stærkt til glæde for
alles bundlinjer.
Samtidig havde vi i år valg til repræsentantskabet, hvor der blev valgt 23 nye repræsen-

tanter. Jeg ser frem til samarbejdet med det
nye repræsentantskab, og jeg vil gerne benytte
muligheden for at sige tak for samarbejdet og
debatten til de af jer, som ikke længere er en
del af det.

“

Det er vigtigt
for Danish
Crown som
selskab at
have en god
og tæt dialog
med andels
haverne.

Vi har taget hul på det nye regnskabsår, og vi er
kommet godt fra land. Vores konkurrencekraft
er styrket, og vi har en god underlæggende drift
i selskabet. Vi har gode forudsætninger for det
kommende år, men som med så meget andet
så vil der naturligvis komme udfordringer. Dem
skal vi løse, og jeg er sikker på, at vi har den
rigtige sammensætning i selskabet til at lave et
stærkt 2019/2020.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen.
Med venlig hilsen

Erik Bredholt, formand i Danish Crown

”
Leder

K

ære andelshaver
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Tekst: Aske Gott Sørensen / Foto: Jakob Vind

Kredsmøder

Kina
tog fokus
på kreds
møderne
4

For Danish Crown Porks vedkommende var det vigtigt at
understrege, at årets resultat var andet end blot Kina-forretning.
For Danish Crown Beef handler det om forretningsplaner for
datterselskaberne og en mulig åbning til Riget i Midten.

- Opgave nr. 1 for vores selskab er at få en
anden flyvehøjde, når vi kommer ud af Kina-
situationen, end vi havde, da vi kom ind. Uanset
at vi er påvirket af ydre forhold, som markedet,
ændrer det ikke ved, at vi skal gøre, hvad vi
kan for at komme i mål med vores initiativer
i virksomheden og levere på 4WD-strategien,
fortalte Erik Bredholt.
Jais Valeur kunne også lægge en dæmper på
eventuel nervøsitet omkring Danish Crowns notering efter det tyske opsving i ugerne forinden.

P

å årets kredsmøder i Danish Crown
Pork lagde bestyrelsesformand Erik
Bredholt ud med at understrege, at
årets resultat var mere end blot Kina-
held. Selvom markedet i Kina har givet meget
medvind i sejlene i Danish Crown, så er skibets
konstruktion samtidig blevet mere robust over
det seneste regnskabsår, fortalte CEO Jais Valeur.
- Vi har haft et tilfredsstillende resultat. Indtjeningen er gået op med 21 pct. Vi har været
styrket af et stærkt asiatisk marked, men jeg
bider mere mærke i, at vores selskaber bidrager
positivt over en bred kam. Én ting er markedet,
og det skal vi navigere i, men den anden del
er den blivende konkurrencekraft, som vores
selskaber skal sikre.
Samtidig lagde Jais Valeur vægt på, at 4WD-
strategien leverede både i selskaberne og i
besparelse på indkøb, og at frasalget af Tulip
Ltd. havde givet fornyet styrke til selskabet. Den
styrke skal bruges til at positionere sig til en tid
efter Kina, fastslog formand Erik Bredholt.

“

Jeg tror
på, vi snart
bliver åbnet
til Kina. AFS
vil på sigt
være med til
at hæve okse
kødspriserne.

”

Åbning til Kina
På møderne i Danish Crown Beef var det Finn
Klostermann og Peder Philipp, der aflagde
beretninger, og det var et år med en anden økonomisk situation, de kunne kigge tilbage på.
- Vi ved godt, det har været et svært år at få økonomi ud af oksekødet. Oksekødet er i overudbud
på grund af faldende forbrug, vi har haft sværere
adgang til markeder for biprodukter og en dårlig
afregning på huder, sagde Peder Philipp.
2020 tegner dog til at blive mere positivt, sagde
Peder Philipp.
- Jeg tror på, vi snart bliver åbnet til Kina. AFS vil
på sigt være med til at hæve oksekødspriserne.
Vi har iværksat handlingsplaner for Teterow og
Scan-hide. De virker, og de første to måneder, er
vi foran budget. Jeg tror på, at vi går mod bedre
tider, og jeg er klart af den opfattelse, at vi står
et bedre sted end for et år siden, sagde Peder
Philipp afsluttende.
Finn Klostermann lagde vægt på koncernens
styrke i sin gennemgang af situationen i Kina,
men også det faktum, at arbejdet med de danske forbrugere fortsætter ufortrødent.

21%
Så meget er i
ndtjeningen gået
op med i Danish
Crown.

- Vi skal have prikket den i mål for at komme
med i det gode selskab til Kina, og når vi får
det, så har vi den fordel, at vi er del af en koncern, som har stor erfaring med handel i Kina,
så vi kan hjælpe hinanden med at finde kunder.
Samtidig skal vi øge synligheden og innova
tionen målrettet de danske forbrugere, så vi
kan sikre og udbygge oksekødets plads på
tallerkenen.

Kredsmøder

Kina tog meget af
fokus i debatten på
både møderne i Beef
og Pork. For Pork
handlede det om at
vise, at den nuværende
situation var mere end
Kina-held, mens det for
Beefs vedkommende
var en mulighed til
fremtiden.

- I skal ikke være nervøse for, at vi har tabt konkurrencekraften, fordi den tyske notering stiger
tre uger i træk. Vi har mere at skyde med, når vi
kommer på den anden side af nytår.
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Valgt i
kreaturkredsene
Følgende er valgt i
Danish Crowns
kreaturkredse.

Kreds 1

Ole Sørensen
Jørgen Nielsen
Klaus Schellerup
Keld Andersen
Solveig Nielsen

Martin Gregersen,
Aabybro

Lars Jeppe B Sørensen

Niels Hedermann,
Tylstrup

Leif S. Pedersen

Carl Emil Jensen, Sæby
Kristian Olesen,
Storvorde
Jørgen Larsen, Tårs
Ole Christiansen,
Hjørring
Hans Ulrik Lund, Aars

Viggo Ø. Bloch
1. suppleant Ole Hansen
2. suppleant Per
Krogager

Kreds 5
Gitte Grønbæk
Jens Bo

Evald Emil Jensen, Sindal

Jens Chr Nielsen

Martin Pinholt,
Aalestrup

Morten Mikkelsen
Ove Eriksen

Allan Michael Scheel,
Nibe

Søren Kok

Suppleant: Finn Moltsen,
Tårs

Suppleant: Søren
Thomsen

Kreds 6
Kreds 2

Claus B. Andersen

Helge Nielsen

Dieter Friis

Jesper Hedegaard

Hans Chr Hansen

Steen Nørgaard

Hans Chr Oksbjerg

Søren K. Rasmussen

Ingrid van den Hengel

Hans Chr Mortensen

Jens Lykou

Erik Frandsen

Marcel van den Hengel

Karsten Willumsen

Peder Jakobsen

Vagn Hoffmann Hansen

Thomas Gubi

Suppleanter: Finn Dahl
Hansen og Henrik
Vestergaard

Suppleanter: Ole Leonhardt og Peter Johanning

Kreds 3
Jens Erik Østergaard
Michael Mikkelsen
Mikkel Baltzer Jensen
Mogens Vetter
Ole Jensen
Svend Rytter Pedersen
Søren Riis Vester
Svend Bodilsen

Valg

Suppleant: Lars
Rasmussen

Kreds 4
Henning Nielsen
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Danish Crowns repræsentantskab har fået
23 nye medlemmer.
Heraf kommer 19 af
de nye fra griseproducentkredsene, mens
Kreaturforum valgte
fire nye ind.

Valgt i
griseproducentkredsene
Følgende er valgt i
griseproducentkredsene.

2. suppleant Christian
Greve, Ørsted

1. suppleant Carl Chr.
Nissen, Rødding

Kreds 1

Kreds 3

2. suppleant Kaare Vind
Thomsen, Sjølund

Ole B. Andersen, Gærum

Jens Gudike Fly
Christensen, Otting

Kreds 5

Martin Andreasen,
Brønderslev

Jesper Clausen, Skærbæk
Bent Graversen, Fabjerg

Jens Henrik Andersen,
Bogense

Frank Haunstrup,
Vildbjerg

Torben Bang, Aarup

Mette Fuglsang, Børglum
Mikkel Jensen, Nibe

Anders Kappel, Boddum

Søren Bonde, Kustrup

Frank Johansen, Ulsted

Michael Krejbjerg, Sunds

Thomas Kjær, Vrå

Ulrik Bremholm,
Tranekær

Gunnar Laden, Tårs

Asger Krogsgaard, Gl.
Sogn

Niels Jørgen Lunden,
Østervrå

Holger Lundgaard
Madsen, Vandborg

Claus Nørgaard,
Hadsund

Anne Marie Nørgaard,
Sinding

Daniel O. Pedersen,
Hjørring

Poul Kjær Poulsgaard,
Madum

Jens Vittrup Sørensen,
Torpet

Anders Rahbek,
Hammerum

Peter Thomas, Præstbro

Torben Sandgrav, Nørby

1. suppleant Niels Erik
Thomsen, Jerslev,

1. suppleant Johan
Schütte, Roslev

2. suppleant Poul Fauerholt Jensen, Tylstrup,

2. suppleant Jens Erik
Nielsen, Flynder

Kreds 2

Kreds 4

Niels Aage Arve,
Hjortshøj

Svend Amstrup Jensen,
Lintrup

Erik Bredholt, Skødstrup

Hans Jørgen Hansen,
Kegnæs

Allan Gammelgaard,
Odder
Jørgen Hansen, Mørke
John Jakobsen, Låsby
Jens Hjort Jensen,
Trustrup
Torben Kuhr, Gjern
Jonas Würtz Midtgård,
Østbirk
Kristian Nielsen,
Bjerregrav
Niels Olesen, Horsens
Karl Eric Pedersen,
Grenå
Kim Sejersen, Boller
Cay Wulff Sørensen,
Grenå
Martin Vestergård, Tvede
1. suppleant Sten Bilde,
Hammelev,

Henrik Refslund
Hansen, Ballum

Peter Bech, Stouby

Lars Christensen, Rask
Mølle
Peder Enggaard,
Verninge
Christian Bagge Hansen,
Vejle
Thomas Hansen,
Aagaard
Niels Ladegaard Jensen,
Fredericia
Henrik Kildegaard, Ringe
Lars Ejner Larsen,
Odense SØ
Søren Søndergaard,
Randbøl
1. suppleant Carsten
Jensen, Ejby
2. suppleant Erik
Sørensen, Middelfart

Kreds 6

Jesper Hansen, Padborg

Lars Andersen,
Fuglebjerg

Holger A. Iversen,
Ketting

Mikael Andersen,
Slagelse

Niels Schelde Jensen,
Lunderskov

Bjarne Feldthausen,
Næstved

Søren Jensen,
Gammelgab

Kim Kjær Knudsen,
Ringsted

Bjarne Jensen, Frørup

Kaj Munck, Jyderup

Knud Jørgen Lei, Skelde

Michael Nielsen, Uvelse

Martin Lund Madsen,
Bramming

Claus Lohmann Poulsen,
Egemark

Berith Nissen, Haderslev

Kaj Rasmussen, Ørslev

Peter F. Ravn, Øster
Løgum

Boye Tambour, Søllested

Michael Sangild,
Rødekro

Jesper Lund Kofoed

Nis Kloppenborg Skau,
Maugstrup

Peter B. Koefoed
Preben Bjerregaard

Valg

Palle Joest Andersen,
Hjørring
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Danish Crowns repræsentantskab har valgt medlemmerne af bestyrelsen i
Danish Crown AmbA for de kommende to år. Thomas Kjær og Karsten Willumsen er
nye medlemmer af Danish Crown AmbA’s bestyrelse. De afløser henholdsvis
Cay Wulff Sørensen og Peder Philipp.

To nye i Danish
Crowns bestyrelse
“

Thomas Kjær driver
Vrejlev Landbrug i Vrå
med 2.000 søer og
produktion af 53.000
slagtesvin årligt samt
salg af overskydende
smågrise.

Valg

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Montgomery
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O

mkring en fjerdedel af de 90
medlemmer, der mødte op på
valgforsamlingen i Danish Crowns
repræsentantskab, var nyvalgte på
de netop afholdte kredsmøder.

Der har været
rigtig stor
interesse for
at blive valgt
til Danish
Crowns
repræsentant
skab.

”

- Der har været rigtig stor interesse for at blive
valgt til Danish Crowns repræsentantskab, og
det er i mine øjne positivt, at der blandt andels
haverne er stor interesse for at få indflydelse på
Danish Crowns udvikling, siger Danish Crowns
formand Erik Bredholt.
På mødet valgte repræsentantskabsmedlemmerne i de seks kredse for griseandelshavere hver et
medlem til bestyrelsen i Danish Crown AmbA.
Her var der genvalg til alle seks medlemmer.
Derefter skulle det samlede repræsentantskab
vælge tre medlemmer af AmbA-bestyrelsen.
Her blev Ulrik Bremholm og Knud Jørgen Lei
genvalgt, mens Thomas Kjær afløser Cay Wulff
Sørensen.
- Jeg er glad for valget, og glæder mig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet. Jeg vil især se
frem til arbejdet med processen omkring en ejerstrategi, som er i gang, og derudover vil jeg også
bruge min tid på at kigge på kapitalforholdet
mellem virksomhed og ejer, siger Thomas Kjær.
Karsten Willumsen blev allerede i tirsdags valgt
som formand for Kreaturforum i Danish Crown
Beef, og i den rolle er han født medlem af bestyrelsen i Danish Crown AmbA.

Karsten Willumsen
ny formand for
Kreaturforum
Medlemmerne af Danish Crowns kreaturforum
har valgt Karsten Willumsen som formand og
Jørgen Larsen som næstformand.

I

forlængelse af Kredsmøderne har de
49 medlemmer af Danish Crown Beefs
Kreaturforum valgt Karsten Willumsen
som ny formand efter Peder Philipp, der
ikke genopstillede til posten.
- Jeg er glad for valget og går ind til opgaven
med stor ydmyghed og respekt for andelshaverne, som har vist mig deres tillid. Jeg tror på, at vi
har noget at byde på fremadrettet, og derfor tror
jeg også på, at vores virksomhed vil udvikle sig
positivt. Vi har en opgave i at sikre oksekødets
plads på danskernes middagsborde, og den ser
jeg frem til at tage fat på, for vi skal have italesat
alt det, vi kan på både bæredygtighed og spisekvalitet, siger Karsten Willumsen.
Jørgen Larsen blev valgt til næstformand, og
sammen med Karsten Willumsen får han følgeskab af Jens Lykou og Steen Nørgaard i bestyrelsen for Danish Crown Beef.
Derudover blev Ole Sørensen, Gitte Grønbæk,
Hans Christian Oksbjerg, Klaus Schellerup og
Mikkel Baltzer Jensen valgt til Danish Crowns
repræsentantskab.

“

Jeg er glad
for valget
og går ind
til opgaven
med stor
ydmyghed
og respekt
for andels
haverne.

Karsten Willumsen er som formand for Kreaturforum født medlem af bestyrelsen i både Danish
Crown A/S og Danish Crown AmbA, mens Jørgen
Larsen har status af observatør i bestyrelsen for
Danish Crown AmbA.

”
Karsten Willumsen
har siddet som
næstformand indtil
valget. Han er medejer af Kjargaarden
ved Sunds, hvor der
bl.a. opdrættes 3.500
slagtekalve om året.

Kreaturforum

Tekst: Jens Hansen
Foto: Montgomery
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Justeringer
skal udvikle Danish
Crown Beef
Der skal gøres mere for ejerne, og samtidig skal forretningen udvikles med det
mål at fremtidssikre oksekødets plads på middagsbordene og løfte afregningen
til ejerne. Derfor justeres rollefordelingen mellem Kreaturforum og
bestyrelsen for Danish Crown Beef.

Tekst: Jens Hansen
Foto: Montgomery

F

remadrettet skal Kreaturforum have
mere fokus på at sikre og udvikle
den palette af service og koncepter,
Danish Crown Beef tilbyder andelshaverne. Samtidig skal bestyrelsen i Danish Crown
Beef i højere grad bruge sine kræfter på den
kommercielle del af forretningen.
Derfor ændres rollefordelingen i Danish Crown
Beefs bestyrelse, så Danish Crowns Group CEO
– præcis som det er tilfældet i Danish Crowns
øvrige forretningsenheder – er født formand for
bestyrelsen, mens formanden for Kreaturforum
er næstformand.

Governance

- Gennem de seneste år har vi ensrettet ledelsen
af koncernens forretningsenheder med det
klare formål at styrke driften af Danish Crown
til glæde for vi ejere. Danish Crown Beef er den
sidste forretningsenhed, hvor vi foretager denne
ændring, og det er vigtigt for mig at understrege, at ejernes indsigt og indflydelse er uændret,
siger Danish Crowns formand Erik Bredholt.

10

Samtidig oprettes der et nyt ejerudvalg under
Kreaturforum, som består af de ni kreaturandelshavere som er valgt til Danish Crowns repræsentantskab, hvor der bliver fokus på ejerservice
og udvikling af markedsrettede koncepter.

- Med den her model mener jeg, at vi kan få styrket både den kommercielle side og den service,
vi som ejere efterspørger. Vi vil sætte fokus på
udvikling af koncepter indenfor bæredygtighed
og spisekvalitet, for det er noget af det, der skal
til for at sikre fremtiden for danske kvægproducenter, siger Karsten Willumsen, der er formand
for Kreaturforum.

Danish Crown Beef
er den sidste forretningsenhed, hvor
ændringen foretages,
så Danish Crowns
Group CEO bliver
født formand for
bestyrelsen.

Som et led i sidste års Tørkepakke blev produktionsafgiften for
kvæg afskaffet resten af 2019. Den midlertidige afgiftsfratagelse
ophører dog ved udgangen af året.

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Montgomery

F

Produktionsafgifterne forvaltes gennem Kvæg
afgiftsfonden, som understøtter oksekødsektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne.

Afgiften blev midlertidigt afskaffet sidste år som
en del af Tørkepakken, og det har derfor hele
tiden været planen at genindføre afgiften ved
årsskiftet.

Fondens midler anvendes bl.a. til at forebygge
og bekæmpe smitsomme kvægsygdomme, til
at styrke sektorens bæredygtighed og produktivitet gennem hele værdikæden, og til at øge
markedsadgangen for okse- og kalvekød både
nationalt og internationalt.

ødevareministeren har, efter indstilling fra Kvægafgiftsfondens bestyrelse, genindført produktionsafgiften på
kvæg på 30 kr./stk. med virkning fra 1.
januar 2020.

Produktionsafgiften
for kvæg går blandt
andet til at fremme
oksekødets markeds
adgang, bekæmpe
sygdomme og styrke
produktiviteten i
kvægbranchen.

Produktionsafgift

Produktionsafgiften
genindføres fra nytår

11

Peder Philipp takker af

Afskedsreception
12

Peder Philipp meddelte tidligere på året, at hans nuværende
periode som formand for Danish Crown Beef blev den sidste.
Dermed blev det til et farvel til en mand, der har arbejdet over tre
årtier for de danske kvægbrugere.

Tekst: Aske Gott Sørensen
Foto: Red Star

to streger under og give depechen videre til
næste generation i Danish Crown.

ver 20 år som formand for Danish
Crown Beef, næsten 30 år som bestyrelsesmedlem, et utal af tillidshverv i branchen, og et utrætteligt
arbejde for de danske kvægbrugere. Meritterne
er lange, og nu har Peder Philipp valgt at sætte

Han var selv med til at starte oksekødsdivisionen
i Danish Crown i 1996 på resterne af Iversen-
Dane Beef efter at have spillet Danish Crown
og Vestjyske Slagterier ud mod i hinanden i
kampen om at overtage virksomheden. 23 år
senere kunne han så takke af til en reception i

O

- Peder Philipp er i udpræget grad en mand, der
tager ansvar og er uhyggeligt godt forberedt og
nede i detaljen. Når han ser en opgave, kaster
han sig over den, og det har været uvurderligt at
have en som Peder at spille bold op ad. Han har
en enorm evne til at læse det politiske spil og se
de næste træk, så han bliver dybt savnet i Danish
Crowns bestyrelse og ledelse, siger formand Erik
Bredholt.

En stærk formand
Også Finn Klostermann, der har arbejdet tæt
sammen med Peder Philipp som CEO i Danish
Crown Beef, karakteriserer Peder Philipp som en,
der holder skuden i ro uanset, hvor meget det
blæser.
- Man føler sig aldrig alene, når Peder er der.
Det er i medgang og modgang – nærmest som
et ægteskab med Danish Crown. Når vi skal ud
og kæmpe en sag, så er tingene altid snakket i bund, og man er aldrig i tvivl om Peders
opbakning. Det gør også, at man bliver en bedre
direktør, fordi man har en stærk formand.
Da han skulle overtage jobbet efter Lorenz Hansen, var Peder Philipp med til at skabe ro.
- Mange tror måske, at Peder er svær, men han
er god til at skabe tryghed og tillid. Han skaber
rammer for arbejdet, så man er aldrig i tvivl om,
hvor man har ham, siger Finn Klostermann.

Mod til beslutninger
Peder Philipp fik sagt
farvel med afskedsreception på slagteriet i
Holsted, som han selv
spillede en stor rolle i
at få bygget.

Lorenz Hansen og Peder Philipp var frontfigurerne i opbygningen af Holsted, og den
beslutning flyttede hegnspæle i dansk landbrug.
Selvom der blev joket med, at de internt kunne
diskutere om Holsted skulle kendes som Pedersminde eller Lorenzminde, så har den tidligere
CEO kun gode minder fra tiden med Peder
Philipp som sparringspartner og formand.
- Samarbejdet med Peder var den bedste tid i
min karriere, og det var i høj grad hans fortjeneste. Det var en periode med mange beslutninger,
og det kan Peder Philipp. Vi fik flyttet nogle
hegnspæle via den beslutningskraft, og det
kræver mod – både at tage beslutninger og stå
på mål for dem, siger Lorenz Hansen.

Konklusioner for ministeren
Jan Toft Nørgaard, formand i Arla, har kendt

Peder Philipp siden ungdommen. De voksede op i nabosogn, og som unge, ambitiøst
landbrugere, blev det naturligt et parallelløb op
gennem ungdommen. Da han blev formand for
landboungdomsforening, var Peder Philipp det
tilsvarende i den tilstødende forening.
- Jeg hadede Peder som pesten. Han havde altid
ret, og han kunne altid stjæle et medlem fra os,
fordi han simpelthen var dygtigere, husker Jan
Toft Nørgaard.
Siden har de to samarbejdet løbende på sektorens vegne, og Jan Toft Nørgaard er ikke i tvivl
om, at der efterlades et stort hul efter Peder
Philipp.
- Da det første veterinærforlig skulle forhandles
på plads, var det Peder, der drog konklusioner
for ministeren. Så er man blevet en stærk personlighed.

Stædighed på branchens vegne
Den nye formand for Danish Crowns Kreaturforum er Karsten Willumsen, og han har som
næstformand kørt parløb med Peder Philipp.
Han karakteriserer Peder Philipp med tre ord.
Ansvarlighed, ordentlighed og stædighed.
- Jeg kan huske, at Martin Merrild engang sagde
til mig, at når Peder lægger albuerne på bordet,
kigger på dig og siger, ”det er jeg ikke enig i”, så
kan det godt komme til at tage lang tid. Derfor
har jeg altid sat god tid af til beslutninger, så vi
kan snakke tingene igennem, for så lytter han
også.
Den samme stædighed kender Flemming
Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.
- Jeg var rundt i administrationen for at spørge,
hvad de tænker på, når det kommer til Peder
Philipp, og det var sektorbalancen. Om der er
retfærdighed i de ting, vi gør. Den har Peder
holdt øje med og hæget om, og det har givet
resultater over tid.

Afskedsreception

kronjuvelen Holsted, hvor hans store arbejde for
den danske kvægsektor og især Danish Crown
blev anerkendt til fulde.
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Ved Frilands årsmøde og temadag blev der diskuteret
bæredygtighed - både på Friland og koncernniveau, men det lave
tillæg på økologisk grisekød blev også italesat.

Bæredygtighed og lav
afregning fyldte på
temadag og årsmøde
Tekst og foto: Kasper Frank

S

om leverandør til Friland vil man,
medmindre man har levet under en
sten det seneste års tid, vide, at to ting
har fyldt på dagsordenen - nemlig det
lave tillæg på økologisk grisekød og bæredygtighed. Det var selvsagt også disse to emner, der
blev italesat og diskuteret på Frilands årsmøde,
der fandt sted i SAGRO´s lokaler i Billund d. 26.
november.

Friland årsmøde

Input til Klima Kronen
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Traditionen tro startede dagen med en temadag,
hvor der blev sat fokus på, hvordan Friland
og Frilands leverandører kan arbejde med
bæredygtighed og klima i fremtiden. En række
medarbejdere hos Friland og Danish Crown har
i det forgangne regnskabsår arbejdet hen mod
en model, der skal belønne de landmænd, der
gør en ekstra indsats for klimaet. På temadagen
fremlagde en række medarbejdere fra Friland,
hvordan denne model kan komme til at se ud.
- Vi har arbejdet målrettet med den nye model
gennem FN´s SDG accelerator program, og vi er
efterhånden ved at have bygget en model, der
belønner de mest klimaeffektive landmænd
for deres indsats. Som udgangspunkt vil det

“

Den bedste
måde at
flytte noget
hurtigt på, er
ved at give os
landmænd et
økonomisk
incitament.

”

blive de 25% mest klimaoptimerede landmænd,
der kommer til at modtage en merbetaling for
kødet, sagde Henrik Biilmann og fortalte, at man
starter med at udrulle afregningsmodellen, der
går under navnet Klima Kronen, for de leverandører, der leverer oksekød til Friland Økologi.
Modellen vil dog på sigt blive udrullet på de
øvrige koncepter.
Herefter blev leverandørerne opdelt i to grupper,
hvor der blandt andet blev givet input til, hvad
der var vigtigt i forhold til udformningen af
Klima Kronen.
- Der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal.
Det kan faktisk kun gå for langsomt med at finde
en løsning, så vi kan tappe ind i bæredygtighed
agendaen. Når det er sagt, er det også vigtigt, at
det gøres rigtigt med det samme. Man skal sikre
sig, at modellen favner en bred vifte af tiltag, så
man ikke undlader at belønne dem, der i forvejen
gør en stor indsats, siger Niels Schelde Jensen, der
har økologiske grise, og blev valgt ind til Frilands
bestyrelse for første gang og fortsætter:
- Den bedste måde at flytte noget hurtigt på,
er ved at give os landmænd et økonomisk

incitament, så hele tanken bag Klima Kronen er
rigtig god.

også en del kritiske kommentarer og spørgsmål
til netop dette.

Stadig plads til ideér

- Den nuværende afregning er for lav i forhold
til min og bestyrelsens målsætning. Vi har ikke
kunne følge med den konventionelle notering, og det er beklageligt, når I producerer et
produkt i verdensklasse. Men efterspørgslen
på økologisk kød er for lille på de markeder,
der i øjeblikket driver verdensmarkedet på det
konventionelle kød, sagde Henrik Biilmann
blandt andet.

- Vi fik rigtig mange gode input med hjem, som
skal tages med i betragtning, inden vi udruller
noget, men vi vil fortsat gerne høre fra landmænd, der har inputs, betænkeligheder og ideér
omkring Klima Kronen, siger Lene Thomsen, der
er Member Service Manager hos Friland.
Som afslutning på temadagen gik direktør i Danish Crown koncernen, Jais Valeur, på scenen og
fortalte, hvordan der arbejdes med bæredygtighed på koncernniveau.

Lave tillæg på økologi
Det er ingen hemmelighed, at tillæggene til leverandørerne af økologisk grisekød befinder sig
på et kritisk lavt niveau, og da Henrik Biilmann
og en række medarbejder i Friland havde fremlagt deres beretninger på årsmødet, var der da

Den primære grund til den lave afregning skal
dog findes i et svigtende eksportmarked til et af
Frilands store markeder, og netop denne strategi
med få hovedmarkeder vil det nye bestyrelsesmedlem Niels Schelde Jensen gerne udfordre:
- Mit fokus i bestyrelsen vil være på at skabe en
højere afregning til leverandører af økologisk
gris. Jeg har ikke løsningen lige nu og her, men
jeg mener, det er vigtigt, at man fremadrettet får
sat mere fokus på salg og på at åbne op til nye
eksportmarkeder frem for at satse det hele på
tre - fire markeder, siger han.

Friland årsmøde

Hos administrationen ved Friland ligger der nu
et større arbejde med at samle op og vurdere de
mange kommentarer og umiddelbare tilbagemeldinger på Klima Kronen.

Et af temaerne på
årsmødet var Klima
Kronen, hvor de landmænd, der leverer den
største klimaindsats,
kan se frem til en
merbetaling. Det bliver indtil videre testet
på de leverandører,
der leverer oksekød til
Friland Økologi.
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Danish Crown vil
investere 1,6 mia. kroner
Danish Crown vil det kommende år investere et milliardbeløb i
modernisering, udvidelser og generelle forbedringer på koncernens
slagterier og fabrikker i både Danmark og Europa.

Tekst: Daniel Winther Pedersen
Foto: Martin Andreasen

D

anish Crown er blandt de førende
fødevarevirksomheder i Europa og
for at beholde den placering, skal
der investeres i fremtiden.

Derfor har Danish Crown igen i år planlagt store
investeringer i hele koncernen og ikke mindst
på de danske slagterier og fabrikker. I regnskabsåret 2019/20 er der planlagt investeringer
på koncernniveau for cirka 1,6 milliarder kroner.

Investeringer

Formålet er at fremtidssikre produktionen.
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- I vores investeringsplan i Danmark og Polen
har vi fokus på at øge automatiseringen på de
områder, det giver mening og samtidig er en god
økonomisk løsning på sigt. Der kommer hele
tiden nye teknologiske muligheder og ved at
investere i de bedste af dem, kan vi øge produktiviteten og fleksibiliteten i produktionen, siger
COO i Danish Crown Preben Sunke.

“

Det giver
mere værdi,
når vi stiller
skarpt på
særlige ind
satsområder
på tværs af
koncernen.

”

Den samlede investeringssum fordeler sig på
alle forretningsenhederne i Danish Crown.
De største investeringer i det kommende år
forventes at gå til Danish Crown Pork, Danish
Crown Foods og Sokolow i Polen.

400mio.

r.

Så meget forventes
der at investeres for i
Danish Crown Pork.

900mio.

r.

Så meget forventes der
at investeres for tilsammen i Danish Crown
Foods og Sokolow.

I Danish Crown Pork forventes investeringer
i størrelsesorden 400 millioner kroner i dette
regnskabsår, mens der forventes investeringer
for cirka 900 millioner kroner tilsammen i
Danish Crown Foods og Sokolow i Polen.
- Vi er en stor koncern med mange slagterier og
forædlingsfabrikker i hele Europa, og det nye i
år er, at vi i højere grad fokuserer vores investeringer inden for vores strategiske produktkategorier. Tidligere har fokus i større grad været at

se på investeringer per forretningsenhed og per
fabrik, men det giver mere værdi, når vi stiller
skarpt på særlige indsatsområder på tværs af
koncernen, når vi planlægger investeringerne,
siger Preben Sunke.

Mindre manuelt arbejde
En af de største enkeltstående investeringer, der planlægges i Danmark, er på Danish
Crown-slagteriet i Horsens.
Selvom slagteriet i Horsens kun er 15 år gammelt, er der sket meget med teknologien siden
opførelsen, og derfor skal pakkeri-afdelingen
moderniseres og automatiseres i større grad,
end den er nu.
Danish Crown forventer at investere omkring 60
millioner kroner til første etape, som skal foregå
i 2019/20. Produktionsdirektør i Danish Crown
Pork Per Laursen fortæller, at moderniseringen i
høj grad handler om, at pakkeriet skal igennem
et teknologiløft.
- Det er en opgradering med mere automatisering, vi skal lave i pakkeriet i Horsens. Det kan
f.eks. være friarmsrobotter, som man kan sætte
forskelligt værktøj på. Det vil øge kapaciteten i
vores pakkeri, fordi vi med sådan en løsning kan
erstatte meget manuelt arbejde med maskiner,
siger Per Laursen.
Produktionsdirektøren lægger også vægt på,
at investeringerne på de danske slagterier skal
fremtidssikre produktionen. Siden sommer har
Danish Crown oplevet en stor efterspørgsel på
grisekød til Kina, og det ændrede kravene til
produktionen i Danmark.
- Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at investeringerne sikrer fleksibiliteten i produktionen.
Den store efterspørgsel fra Kina har betydet, at
vi har skullet pakke langt mere, end vi gjorde
før. Det har krævet stor omstilling. Men der
kommer også en dag efter Kina-situationen,
hvor der kommer nye krav til produktionen.
Så fleksibilitet er enormt vigtigt fremadrettet,
siger Per Laursen.

Et af målene med investeringsplanerne er en
højere grad af automation. Her er det robotter
på pakkeriet i Sæby, der har haft ekstraordinært
travlt den seneste tid med at pakke til Kina.

Investeringer

Fælles investeringer giver værdi
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Råvaregrundlag

Renten på lånene er
foreløbigt sat til fire
procent, og der er
åbnet for ansøgning.
Flere af Danish Crowns
andelshavere har allerede vist interesse.
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Med det klare formål at sætte gang i byggeriet af nye stalde til
slagtegrise i Danmark har Danish Crown etableret en ramme på
200 millioner kroner, som selskabets andelshavere nu kan låne.

Danish Crown klar med 200
millioner kroner til nye stalde
Tekst: Jens Hansen
Foto: Red Star

E

fterspørgslen på dansk grisekød er
rekordhøj, og derfor tager Danish
Crown nu et nyt værktøj i brug for
at understøtte byggeri af nye slagte
grisestalde. Koncernen giver sine ejere mulighed
for at låne penge af deres eget selskab til byggeri af nye stalde.
- Det er en kendsgerning, at flere af vores ejere
gerne vil bygge, men har svært ved at skaffe den
nødvendig finansiering. Derfor har vi lavet en
model, hvor man kan låne med sikkerhed i de
kommende års efterbetaling, og som på den ene
side har en rimelig rente, men omvendt har en
hård afdragsprofil. Det kan kun vi gøre, fordi vi
har det marked, som vi har i øjeblikket, og fordi
udsigterne for de næste par år er bedre, end vi
har set længe, fortæller Nicolaj Nørgaard, der er
direktør for Ejerservice i Danish Crown.

- Det er en helt ny model for finansiering, som i
mine øjne særligt vil være attraktiv for dygtige
landmænd, der allerede har bevist, at de kan drive deres produktion effektivt, men endnu ikke
har fået oparbejdet tilstrækkelig kapital til selv
at kunne løfte byggeriet af en ny stald. Samtidig
vil det formentlig også være en attraktiv model
for nogle af de landmænd, der i dag fokuserer
100 procent på produktion af smågrise, siger
Nicolaj Nørgaard.
Den finansielle sektor i Danmark har siden
Finanskrisen være tilbageholdende med udlån
til landbruget og særligt til byggeri af nye stalde
til slagtegrise. Det har været medvirkende til, at
der er opbygget et investeringsmæssigt efterslæb i denne del af erhvervet, og det kan ifølge
Danish Crowns formand ende med at skade
landbruget i bred forstand.

650kr.

r.

Danish Crown har allokeret 200 millioner kroner til formålet. Hvis alle pengene kommer ud
og arbejde, vil der blive bygget nye stalde til en
årlig produktion af 1,2 millioner slagtegrise.
Lånene tilbydes alle andelshavere efter først til
mølle-princippet, dog skal byggeriet være startet
senest seks måneder efter, Danish Crown har
givet tilsagn, ellers bortfalder lånetilsagnet.

- Danmark er et landbrugsland, og en meget
stor del af befolkningen bakker op om dansk
landbrug, fordi vi bidrager til samfundet med
arbejdspladser og valutaindtjening. Den op
bakning skal vi værne om, og det gør vi bedst
ved i fællesskab at sikre arbejdspladserne på
slagterierne og i landbruget i bred forstand, så
derfor håber jeg, at det her initiativ kan være
med til sikre og forhåbentlig igen løfte den
danske produktion af slagtegrise, siger Erik
Bredholt.

Så meget kan andels
haverne låne for hver
stiplads, de etablerer.

1,2 mio.

r.

Danish Crown åbner for ansøgning om lånetilsagn øjeblikkeligt, og renten på lånene er foreløbig sat til fire procent. Hvis du er interesseret
i mulighederne, kan du kontakte din ejerkon
sulent.

Så mange slagtegrise
vil der kunne produceres, hvis alle pengene
til nye stalde kommer
ud og arbejde.

Råvaregrundlag

Andelshaverne kan låne 650 kroner for hver
stiplads, de etablerer. Det vil i langt de fleste
tilfælde svare til mellem 20 og 25 procent af
den samlede pris for at bygge en ny stald. Lånet
tilbagebetales over restbetalingen og afhængigt
af tidspunktet for opstart af produktion, vil det
skulle betales tilbage over to eller tre år.
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Danske
OUA-grise bliver
til udsøgte
italienske skinker
Danish Crown har fået hul igennem til de italienske
producenter af tørrede skinker, og Peter Snedker, senior director for
Danish Crown Pork i Italien, forventer, at efterspørgsel kun vil
blive større de kommende år.

Tekst: Daniel Winther Pedersen
Foto: Red Star

D

er er godt gang i salget af danske
skinker fra grise, som er opdrættet
uden antibiotika (OUA), i Italien.
Faktisk er salget af OUA-skinker til
italienske kunder mere end firedoblet siden 2015.
Det fortæller Peter Snedker, der er senior director for Danish Crown Pork i Italien.
De danske OUA-skinker bliver primært solgt til
italienske kunder, som derefter forædler skinken
på samme måde som en Parma-skinke. Derfra
sælges nogle af varerne i Italien, mens de danske OUA-skinker også reeksporteres i stor stil.

OUA

Faktisk var det netop på grund af reeksport
til USA, at salget af OUA-skinker til italienske
forædlere begyndte. Danmarks OUA-grise er
nemlig USA-godkendte, mens italienernes ikke
er.
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- Når de italienske forædlere køber danske
OUA-skinker, kan de sælge dem videre til USA,
hvor der allerede i 2015 var en efterspørgsel på

grise uden antibiotika. Alle vores OUA-skinker
overholder nemlig kravene til eksport til USA,
så det åbner dørene for italienerne til USA, siger
Peter Snedker.

Italienerne efterspørger også OUA
Siden 2015, hvor arbejdet med at sælge
OUA-skinkerne til italienske forædlere begyndte, er det kun gået en vej med efterspørgsel.
Peter Snedker fortæller nemlig, at italienerne
også selv er begyndt at efterspørge skinker fra
OUA-grise, og det kombineret med en øget efterspørgsel i USA har mere end firedoblet salget.
- Der har været skrevet meget i medierne i
Italien om, at man i år 2050 frygter, at en af
de hyppigste dødsårsager blandt mennesker
kommer til at skyldes resistens over for antibiotikabehandling. Det har øget efterspørgslen hos
italienerne også. Derfor er vi gået fra at sælge
cirka 1.500 skinker om ugen i starten til nu at
sælge cirka 7.000 skinker om ugen, siger Peter
Snedker.

Økologisk OUA vinder frem
Peter Snedker fortæller, at der er endnu en
kødtype, som er ved at vinde indpas hos de
italienske forædlere.
Det drejer sig om skinker fra økologiske
OUA-grise fra Friland. Tidligere har økologiske
grise fra Friland nemlig fået antibiotika én gang
i deres levetid, og det accepterer man ikke i USA.
Derfor er Friland nu kommet med et nyt tiltag.
- Man har i Friland lavet en OUA-linje med
økologiske grise. De grise, som bliver nødt til at
få antibiotika, tager man ud af OUA-besætningen, hvor man før beholdt alle sammen. Det har
åbnet op for, at de italienske forædlere nu kan
tilbyde amerikanerne økologiske OUA-skinker
fra Friland. Vi er dog begyndt stille og roligt og
sælger lige nu cirka 200 skinker om ugen, siger
Peter Snedker.

Fremtiden ser lys ud
Selvom Peter Snedker er tilfreds med, at man
allerede nu er i stand til at sælge omkring 7.000
skinker fra OUA-grise til italienske forædlere om
ugen, spår han, at italienernes efterspørgsel vil
stige endnu mere.
Netop fokusset på, at antibiotika-resistens
blandt mennesker kan blive livsfarligt i fremtiden og det øgede fokus på bæredygtighed og
dyrevelfærd verden over, vil få efterspørgsel til at
stige, spår Peter Snedker.
Derfor er han sammen med sine medarbejdere også i gang med at få dansk grisekød fra
OUA-grise ind hos nye italienske kunder.

Danish Crowns
OUA-skinker bliver
tørret efter samme
princip som Parmaskinke. Herefter kan
de eksporteres til
USA, hvor markedet
for OUA er stort.

OUA

- Vi er begyndt at kigge på at få fersk vakuumpakket OUA-kød ind i de italienske supermarkeder, fordi det er begyndt at blive et stort emne
blandt forbrugerne i Italien. Men supermarkederne er lidt på bagbenene over for det på
nuværende tidspunkt. Så det er ikke noget, der
sker over natten, men vi prøver at få varmet op
over for det, siger Peter Snedker.
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pakket uden luft, som sikrer, at holdbarheden
fra produktionsdato forlænges fra 7 til 14 dage,
så alt i alt er der et plus på bæredygtighed for
både mindre plastforbrug og mindre madspild,
siger Claus Hein, der er salgsdirektør i Danish
Crown Beef.

Ny klimavenlig
emballage til
foodservice
Dagrofa Foodservice bliver de første til at sælge
hakket oksekød i en ny klimavenlig emballage,
der på én gang løfter spisekvaliteten, forlænger
holdbarheden og reducerer forbruget af plastik
med op til 85 procent.

Noter

- Der er nogle helt åbenlyse fordele ved den her
måde at emballere vores hakkede oksekød på.
Først og fremmest reducerer vi forbruget af plastik til et absolut minimum. Samtidig er kødet

- Vi er rigtig glade for, at vores gode produkter
anerkendes og får så flotte udmærkelser ved
fagkonkurrencen, hvor en masse slagtere står i
kø for at få deres produkter vurderet, fortæller
daglig leder af Slagter Munch, Marie Munch og
fortsætter.

Noter

- Vi tror på, at vores kunder vil opfatte det som
et fremskridt, at kødet nu er pakket uden luft.
De vil også notere sig, at de nye tuber er nemmere at transportere, fylder mindre i køleskabet
og faktisk også kan smides direkte i fryseren
uden at skulle pakkes om, så jeg er sikker på, de
vil tage godt imod de nye ”kødruller”, siger Mike
Rasmussen, der er kategorigruppechef i Dagrofa
Foodservice.

Slagter Munchs
produkter vinder
guldmedaljer

Slagter Munch i Skagen har sendt en håndfuld
produkter til bedømmelse ved en fagkonkurrence hos FødevareDanmark i Odense i
november, og de lækre produkter fra Skagen
høster toppoints hos dommerne, der alle dømte
produkterne anonymt.
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Der er langt fra tilfældigt, at det er Dagrofa
Foodservice og de 29 S-Engros butikker, der
bliver de første til at have den nye emballage i
køledisken. Kødet vil nemlig ikke fremstå helt
så rødt i ”rullerne”, idet ilten, som bruges i de
traditionelle kødbakker, gør, at kødet bevarer
den røde farve. Men hos S-engros vil kunderne
næppe undre sig over dette, da det typisk er
professionelle, som køber ind til kantiner, cafeer
og restauranter.

- Vi gør jo næsten rent bord, og fire ud af fem
produkter høster en guldmedalje, hvor den
sidste høster en flot sølvmedalje. Det er vi rigtig

stolte af, for det viser virkelig, at vi har kvalitet
og godt håndværk med i alle vores produkter,
siger hun.

Ny mand
i spidsen for
det danske
salg
Mike Sauerberg tiltrådte 1. november 2018 som
VP International i Danish Crown Foods, og nu
har han takket ja til opgaven som SVP Denmark
og dermed øverst ansvarlige for den danske
forretningsenhed.
Mike Sauerberg indtræder i sin nye rolle med
øjeblikkelig virkning.

Efter Mike Sauerbergs skifte til Danish Crown
Foods Denmark skal der nu findes en ny profil
til at lede International-enheden, og dét arbejde
er allerede sat i gang. I mellemtiden fungerer
Danish Crown Foods’ CEO Kasper Lenbroch som
midlertidig ansvarlig, og han glæder sig over
Mike Sauerbergs nye rolle.
- Med Mike Sauerberg i spidsen for Danish
Crown Foods Denmark får vi en stærk, kommerciel profil til at lede vores indsatser på det
danske hjemmemarked. Mike Sauerberg er
garant for at lange nogle varer over disken, og
han har rig erfaring med udvikling af nye markeder, koncepter og kunder. Mike bringer stor
kunde- og forretningsforståelse, eksekvering og
et stærkt lederskab ind i enheden, og vi er sikre
på, at hans mange kvaliteter – både forretningsmæssige og menneskelige – vil drive den
danske forretning positivt fremad, siger Kasper
Lenbroch.

Robakowo
skal mere end
fordoble slagte
kapaciteten

Slagteriet i Robakowo
skal der udvides fra
2.320 slagtninger til
6.000 om dagen.

På Sokolows griseslagteri i Robakowo i Polen er
der udsigt til flere kvadratmeter at arbejde på
i fremtiden. I Danish Crowns investeringsplan
for 2019/20 forventes at blive investeret i en
udvidelse af slagteriet i Robakowo.
Ifølge fabrikschef Marek Młynarczyk er planen,
at udvidelsen af slagteriet i Robakowo skal give
12.000 ekstra kvadratmeter, så slagteriet efter
udvidelsen består af i alt 29.000 kvadratmeter.
Slagteriet i Robakowo har i dag en kapacitet på
2.320 slagtegrise om dagen, men hvis udvidelsen
bliver en realitet, vil der kunne slagtes 6.000
grise om dagen i Robakowo.
- Vores produktion kører næsten på maksimal
kapacitet i dag, og med udvidelsen har vi mulighed for at øge afsætningen i både Polen, men
også til andre europæiske lande. Vi har f.eks. kun
180 kilometer til Tyskland, så vores placering i
Robakowo er attraktiv i forhold til at øge markedsandelene, siger Marek Młynarczyk.

Noter

- Efter et godt, udfordrende og meget spændende år i International-enheden, hvor jeg har nydt
at arbejde sammen med et ekstremt kompetent og dedikeret team, ser jeg frem til at prøve
kræfter med den danske forretningsenhed og
komme endnu tættere på kunderne. Det er klart,
at der ligger en kvantitativt anderledes opgave
i DK end i International, men jeg takker for
tilliden og ser med stor kampgejst og optimisme
frem til at yde mine bidrag til at vækste dette
yderst interessante hjemmemarked, lyder det fra
Mike Sauerberg.
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Per Knudsen er faglig rådgiver ved Danish Crown Ejerservice.
Her giver han et bud på, hvordan indtjeningen kan optimeres.

Kig på
normerne

I

øjeblikket ligger fokus på høj tilvækst og
maksimal slagtevægt, når vi lige ser bort
fra juleslagtningerne.

Et væsentligt virkemiddel til dette er at gå en tak
op i normerne. Højere normer skal øge tilvækst,
hvis der er et potentiale ved grisen. De danske
normer siger, at dette ikke er økonomisk optimalt, hvis foderforbruget ikke ligger lavt.
Det nuværende normsæt, med et anbefalet indhold på 7,7 – 8,0 g fordøjeligt lysin til en standard slagtesvineblanding, er lavet under nogle
helt andre priser på råvarer og afregningspriser,
og derfor er der mere økonomi i at bevæge sig
en tak op.
Jeg ser derfor ingen risiko for at gå en tak op i
norm for at sikre maksimal tilvækst, hvis du
har problemer med at få høj nok slagtevægt på
dine grise.

Bliv opdateret fagligt
På årets NutriFair har Danish Crown valgt at
afholde et slagtegriseseminar, hvor vi og øvrige
folk i branchen vil give vores bud på nogle
steder, hvor der kan optimeres i produktionen.
Vi kommer til at kigge nærmere på, hvordan Dashboardet kan benyttes til at skabe
produktionsøkonomi, hvor meget økonomi der
er i udvejning, og så vil der være dyrlægefaglige
indlæg om transportegnethed og virus.
Seminaret er både for Danish Crowns ejere,
men også i høj grad for medarbejderne, da alle
de gennemgåede emner vil være yderst relevant
for hele det hold, der har med grisene at gøre
til dagligt.
Arrangementet løber af stablen d. 16. januar
klokken 10.30 – 12.30 på NutriFair i Fredericia.
Vi vil gerne høre, om du deltager senest d. 7.
januar af hensyn til forplejning. Tilmeld dig via
Ejersiden eller appen.

Fagligt indspark

Normer for fordøjeligt protein og fordøjelige amiosyrer, g pr. FEsv
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Lysin

8,4

8,0

7,7

7,4

7,1

Methionin

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

Methionin + cystin

4,9

4,6

4,5

4,4

4,2

Treonin

5,5

5,3

5,1

4,9

4,7

Tryptofan

1,68

1,6

1,54

1,48

1,42

Kilde: Normer for næringsstoffer. SEGES

Per Knudsen
er faglig rådgiver
ved Danish Crown.
Han kører primært på
Sjælland, Fyn og øerne.

Normtabellen fra
SEGES er lavet under
nogle andre bytteforhold, og derfor anbefaler Per Knudsen, at
man går en tak op i
norm for at få mest
mulig værdi.

